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Introdução
Viajar sozinha. Apenas duas palavras, mas tan-
tos significados. Para aquelas que já foram, 
memórias. Para aquelas que querem ir, dúvi-
das. Todos nós da Worldpackers queremos aju-
dar as mulheres a dar novos significados à essas 
duas palavras. Afinal de contas, viajar sozinha, 
sendo mulher, é possível se você tiver as ferra-
mentas certas e autoconfiança para seguir seus 
sonhos.

É por isso que nossa Equipe Feminina na World-
packers –  Andira Medeiros, Ana Quintero, Anna 
Mota, Camila Agostinho, Fabi Werneck, Karol 
Andrade, Ludmila Ameni e Paula Ramao –  un-
iram esforços para escrever este guia, que bus-
ca simplificar as etapas para as mulheres que 
viajam sozinhas. Nós dividimos em três seções 
com 5 tópicos cada, que vão focar em:



Escrevemos esse guia porque acreditamos 
que a possibilidade de vivenciar o mundo 
com seus próprios olhos é tão incrível que 
deve ser democratizado. Nós queremos rev-
olucionar o modo que pensamos e as escol-
has que fazemos sobre viagens, para que 
um dia não tenha mais preconceitos ou me-
dos que parem as mulheres de conquistar o 
que desejam. A Worldpackers tem a incrív-
el missão de inspirar pessoas a viajar, uma 
vez que viajar muda a pessoa e ela muda o 
mundo.

Este é um guia escrito por mulheres para 
todas as mulheres.

Nós lhe encorajamos a adotar esta experiên-
cia. Nós queremos que você encontre novos 
destinos, amigos, amantes e sonhos. Deixe 
seus limites em casa para ser quem você quis-
er ser fora de sua zona de conforto. Estamos 
aqui para construir essa revolução junto com 
você e esse guia é apenas o começo.
 
Com amor,
As garotas da Worldpackers
XOXOX

Antes:
Planejar

Durante:
Vivenciar

Depois:
Retornar



Seção 1 – Com que se 
preocupar antes da 
viagem? 



Sonhar com o seu próximo destino é sempre 
uma boa coisa a fazer. Antes de comprar as 
suas passagens, uma ótima ideia é verificar 
todos os documentos necessários que você 
precisa para ter uma viagem perfeita. 

Comece com o visto. Assim você vai desco-
brir se precisa de um visto diferente ao de tu-
rista. Project Visa é um site realmente útil, que 
lhe dá informações diretas sobre qualquer 
país!

Encontre o seguro de viagem certo. Ele 
pode cobrir uma grande variedade de situ-

ações, desde a própria viagem até cuidados 
médicos e odontológicos. Existem diferentes 
opções de cobertura e você pode escolher 
qual se ajusta melhor ao seu orçamento. 
Mas cuidado! Há alguns pontos que mere-
cem sua atenção ao fazer sua escolha. Estes 
são: a duração da cobertura, cobertura dos 
seus itens pessoais, como seu celular e lap-
top; e quais atividades são cobertas - por 
exemplo, não vá fazer bungee-jumping na 
Nova Zelândia antes de garantir que tem co-
bertura para praticar esportes radicais! - e, 
claro, a cobertura médica. Três opções con-
hecidas por serem boas para viajantes inde-
pendentes são: LonelyPlanet, World Nomads 
e True Travellers Insurance – esta última só 
para cidadãos europeus.

1.1 - Obter os docu-
mentos necessários:

http://www.projectvisa.com/
https://www.lonelyplanet.com/travel-insurance
https://www.worldnomads.com/
https://www.truetraveller.com/


Verifique as exigências especiais. Algumas 
regiões podem ter requisitos específicos para 
turistas, como no caso de vacinas. Visitando 
o portal saúde poderá encontrar informações 
úteis sobre vacinas e dicas para sua viagem.

Tire muitas cópias. Tire cópias do seu pas-
saporte e documentos antes de viajar, envie 
para o seu e-mail ou imprima. Ao fazer isso, 
você está se protegendo de estar em uma sit-
uação sem sua documentação básica. 

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Ludmila

“Quando fui para a Tailândia, tive de 
tomar a vacina contra a febre am-
arela. A maioria das pessoas pen-
sam que é uma perda de tempo pre-
ocupar-se com essas coisas, mas não 
fazê-las pode realmente arruinar 
toda a sua viagem. No meu caso, foi 
essencial, pois quando passei pela 
imigração me pediram para mostrar 
o certificado internacional para lib-
erarem minha entrada no país.”

http://bit.ly/2lLx4Pi


Provavelmente você já ouviu, mas é sempre 
bom lembrar: viaje tão leve quanto possív-
el. Ao viajar sozinha, é bom deixar suas mãos 
livres para segurar mapas, o celular ou um 
guia de viagem.

Pense no mais importante. Ao decidir sobre 
o que levar, pense e repense: o que você real-
mente precisa? Embora isso varie de pessoa 
a pessoa, dez vestidos provavelmente não 
são necessários. Escolha roupas básicas que 
combinem entre si. Então - se você achar que 
é um problema - você não se sentirá como se 
estivesse vestindo a mesma coisa todos os 

1.2 - Comece a fazer e 
refazer as malas: 

dias!

Não se esqueça do peso. Isso pode variar de 
acordo com o lugar que você está indo, por 
isso pesquise sempre. Na maioria dos países 
para evitar cobrança adicionais por bagagem 
seja por tamanho excessivo ou excesso de 
peso, sua bagagem despachada deve pesar 
23 quilos (50 libras) ou menos. Além disso, 
não pode exceder os 157 centímetros (62 po-
legadas) de comprimento + largura + altura 
totais.

Tenha um bom cadeado. Se você estiver 
compartilhando acomodação, é sempre 
mais seguro manter suas coisas trancadas. 
A maioria dos lugares oferecem um armário, 
mas geralmente são muito pequenos. Então, 



para não ter que se preocupar com isso e des-
frutar de sua viagem completamente, ter um 
bom cadeado é a solução.

5 marcas de mochila testadas e aprovadas:
•  Deuter
•  North Face
•  Osprey
•  Quechua 
•  Tortuga

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Camila

“Durante minhas viagens, apren-
di que uma boa mochila é o mel-
hor amigo que você pode ter. 
Esqueça a bagagem sobre rod-
inhas. Eu sempre levo apenas o 
essencial e prefiro roupas de teci-
do leve, que são fáceis de lavar e 
secam rápido.”

http://www.deuter.com
http://www.thenorthface.com
http://www.ospreypacks.com
https://www.quechua.co.uk/
http://www.tortugabackpacks.com


Sempre há mil maneiras de ir de um lugar 
para outro. É por isso que escolher o tipo de 
transporte que você vai utilizar nem sempre 
é fácil. Mas uma coisa é certa: você deve ser 
capaz de escolher qualquer um que VOCÊ 
ache que é melhor para a sua experiência. 
Pensando nisso, vamos dar algumas dicas 
para facilitar o seu processo de escolha!

Conheça o seu caminho. Verifique seus 
mapas e horários de transporte antes de sair 
do lugar onde você está hospedado. Parecer 

1.3 - O que você deve 
saber sobre transporte: 

perdida ao caminhar em um país diferente 
pode transformá-la em um alvo ambulante. 
Um site útil para ajudar na escolha do trans-
porte é o Inspirock – Uma ferramenta online 
totalmente gratuita para planejar suas via-
gens, escolhendo entre ir de avião, carro, 
trem, ônibus ou o que esteja disponível. Use-o 
também para reservar suas viagens com an-
tecedência! Em países asiáticos, por exemp-
lo, é muito comum que os ingressos esgotem 
no meio da semana, então você tem que res-
ervar pela quarta-feira se planeja ir embora 
no fim de semana. 

E se quiser ir de carona? Você pode. Carona 
é um termo que tem sido mais espalhado a 
cada dia desde o lançamento de aplicativos 
como Uber. Para não cair em armadilhas, é 

https://www.inspirock.com/
https://www.uber.com


importante usar o senso de comunidade - 
que é a base para aplicativos como Uber e 
BlaBlaCar – Leia as avaliações e os comentári-
os antes de escolher quem vai compartilhar 
o carro com você. E, sempre que possível, 
procure outras mulheres que farão você se 
sentir mais segura.

Pedir carona. É sempre um pouco arriscado 
para uma mulher pedir carona, mas isso não 
significa que não possa ser feito com cer-
ta precaução. Às vezes, pedir carona sendo 
mulher pode ser mais fácil, já que frequent-
emente mulheres param para ajudar outras 
mulheres. Mesmo famílias podem parar para 
ajudar mulheres em situações nas quais elas 
pensem que as mesmas possam estar em 
perigo ou se está chovendo/nevando. Não 

pense que é muito difícil, enfrente seus me-
dos e tenha algumas técnicas preventivas 
para se proteger.

Mantenha-se segura. Ao viajar sozinha você 
pode se sentir insegura e, para evitar esse sen-
timento, você pode usar algumas dicas rápi-
das. Quando for pegar uma carona, um Uber 
ou um táxi, diga ao motorista que se parece 
com um amigo ou um parente, e pergunte se 
pode tirar uma foto dele para mostrar a eles, é 
um exemplo. Pode também tirar uma foto da 
habilitação dele no painel do veículo. Outra 
ideia é fingir que você está falando com seus 
amigos ou familiares e seguir a viagem pelo 
GPS para se certificar que está no caminho 
certo. Quando se trata de ônibus e trens, cer-
tifique-se de reservar uma única cadeira e 
cuidado com os ônibus leito ou de pernoite.

https://www.blablacar.com.br/


Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Ana

“Falar com os moradores e 
famílias é uma ótima dica para 
evitar ficar presa com o transporte. 
Durante a minha viagem à Índia, 
essa foi a forma como descobri 
que os estrangeiros geralmente 
são enganados e pagam preços 
mais elevados pelos bilhetes de 
ônibus e trens. Assim, aprendi a 
negociar e baixar os preços”



Sua hospedagem representa uma grande parte 
da sua viagem. Ela define o seu humor e provav-
elmente a forma como você vai interagir com as 
pessoas. Agora vamos lhe apresentar diferentes 
tipos de hospedagem para que você possa de-
cidir qual deles encaixa melhor!

Troca de habilidades por acomodação. Im-
agine-se colaborando com pessoas de diferentes 
nacionalidades e tendo uma profunda experiên-
cia cultural. Você pode escolher entre albergues, 
ecovilas e projetos sociais que serão sua casa 
temporária por alguns dias (ou mesmo semanas). 
Procure anfitriões verificados e, se tiver alguma 
dúvida, fale com a sua Travel Buddy (suporte on-

1.4 – Diferentes tipos 
de hospedagens: 

line 24/7). Esse é o tipo de experiência que 
você pode ter com a Worldpackers.

Hotel e Bed & Breakfast. Para aqueles via-
jantes que estão à procura de conforto e não 
querem se preocupar com nada durante a 
viagem! Com uma boa pesquisa, é possível 
encontrar alguns que podem caber em um 
orçamento pequeno, como o famoso Ibis 
Budget. Esta é sua opção se você curte con-
forto e privacidade.

Hostel. Uma ótima forma de conhecer pes-
soas! Na maioria das vezes, os dormitórios e 
banheiros compartilhados são compensados 
pelos amigos incríveis que você vai levar para 
sua vida. Se você não estiver afim, alguns hos-
tels também oferecem quartos privados, com 

http://www.worldpackers.com
http://www.ibis.com.br
http://www.ibis.com.br


banheiro e até mesmo com cozinha. Se você não 
se sente confortável compartilhando o quarto 
com homens, muitos hostels têm dormitórios 
femininos que podem ser a opção perfeita para 
você. No Hostelworld você pode encontrar mais 
de 8 milhões de avaliações de hóspedes verifica-
dos sobre hostels no mundo todo.

Casas compartilhadas. São opções de baixo 
orçamento e você pode optar por alugar casas / 
apartamentos ou um quarto de solteiro, usando 
aplicativos como Airbnb, ou encontrar anfitriões 
que irão receber você por um curto período de 
tempo apenas em troca da experiência, algo que 
se tornou popular através do Couchsurfing. Am-
bas são boas formas de relacionar-se com mora-
dores locais, mas é sempre bom manter o olho 
nos comentários, avaliações e procure anfitriões 
que inspirem confiança durante a conversa.

Dica de ouro das meni-
nas Worldpackers:

Por:
Anna

“Na minha última viagem à Es-
panha, fiquei em um hostel real-
mente ótimo, mas não tinha 
recepção 24 horas. Por isso, é 
realmente importante que você 
preste atenção a esses detalhes 
ao escolher a sua hospedagem, 
ou você pode acabar sem teto 
para dormir no seu primeiro dia 
na cidade.”

http://www.hostelworld.com
http://www.airbnb.com.br
http://www.couchsurfing.com


Parece que o dinheiro será sempre o maior 
obstáculo para seguir seus sonhos e con-
quistar o mundo. Lembre-se que as viagens 
podem ser planejadas com antecedência! 
Assim, com certa organização, é sempre pos-
sível que aconteçam.

Sempre pesquise. Procure dicas de viajantes 
sobre as pechinchas que você pode encon-
trar ao longo da viagem. Use planejadores de 
viagem para organizar suas despesas! Budget 
Your Trip é uma ferramenta online que certa-
mente irá ajudar muito com isso!

1.5 - Mantenha seu din-
heiro seguro:

Pense nas possibilidades. É sempre bom ter 
mais de uma forma de pagamento. Mesmo 
que você prefira débito, crédito ou dinhei-
ro, ter um plano B é essencial caso aconteça 
algo.

Saques & Pochete. Alguns bancos oferecem 
saques em caixas eletrônicos sem pagar tax-
as, mas precisa verificar com o seu banco an-
tes. Cuidado com o local onde está e quem 
está te observando, sempre pergunte na 
recepção de onde você estiver hospedado 
quais são os lugares mais seguros para faz-
er um saque. Não conte o dinheiro na frente 
das pessoas e tenha uma pochete ou uma 
carteira de pescoço para manter seus artigos 
de valor seguros ao viajar.

http://www.budgetyourtrip.com
http://www.budgetyourtrip.com


Mantenha em lugares diferentes durante a 
viagem. Divida a quantidade de dinheiro que 
você está carregando e coloque-o em lugares 
diferentes, como em sua bolsa, mochila ou 
nécessaire. Isso impede que você seja rouba-
da, perdendo tudo e sendo deixada em uma 
situação ruim. Além disso, é muito emocion-
ante achar dinheiro em outro lugar que não 
seja a carteira, não é?

Regra de ouro das garo-
tas da Worldpackers:

Por:
Ludmila

“De todas as opções para levar din-
heiro para uma viagem internac-
ional, o melhor para mim é o cartão 
pré-pago. Ele dá um monte de garan-
tias, além de ser muito fácil de trans-
portar e usá-lo. Mas eu nunca deixo 
o hotel sem dinheiro! É comum que 
em cidades pequenas não aceitem 
cartões para pagamentos de pe-
quenas despesas como por exemplo: 
comida, lembrancinhas e presentes.”



Seção 2 – Ok, agora sou 
uma viajante independ-
ente. O que devo fazer?



Tenha em mente que se sentir segura ao via-
jar exige sua atenção da mesma maneira que 
na sua vida diária. O Buzzfeed fez uma incrív-
el compilação de dicas de segurança para 
garotas que viajam sozinhas e vale muito a 
pena ler - confira! Vamos destacar algumas 
para você:

Tente ficar em lugares abertos e públicos. 
Especialmente durante a noite e se você es-
tiver caminhando sozinha. Como todas as 
dicas que vamos dar aqui, esta previne que 
você seja vista como um alvo aos olhos crim-
inosos. As áreas movimentadas são sempre 

2.1 – Não ignore dicas 
de segurança

uma boa maneira de evitar uma situação 
complicada e você sempre pode pedir ajuda.

Evite parecer com um turista. Caminhar ol-
hando em um guia ou um mapa vai chamar 
atenção indesejada para você. Quanto mais 
você se destaca, mais se apresenta como 
alguém que não conhece o local, o que por 
exemplo a torna mais vulnerável a ladrões e 
batedores de carteira. Vista-se de forma de-
scontraída e evite joias quando sair sozinha.

Entenda a cultura local. Respeitar os cos-
tumes e tradições a salvará de acabar em sit-
uações difíceis. É fundamental que você en-
tenda e respeite a cultura, as religiões e como 
se vestir adequadamente. Às vezes, cobrir 
suas pernas, ombros, braços ou cabeça são 

https://www.buzzfeed.com/jessicaprobus/46-incredibly-useful-safety-tips-for-women-traveling-alone?utm_term=.fjZQPVEVX#.cp4yEwNwo


uma boa escolha para sua própria proteção.

Conheça o seu endereço. Obtenha o cartão 
de visita ou peça ao recepcionista/anfitrião 
para anotar o nome, endereço e número de 
telefone da sua hospedagem. Assim, se você 
se perder ou estiver em um transporte e não 
souber se comunicar com o motorista, você 
pode mostrar a ele.

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Paula

“Já ouvi muitas perguntas feitas 
para meninas como: “você está 
realmente viajando sozinha?” Ou 

“não tem ninguém para ir junto con-
tigo?” e “como tem coragem de viajar 
sozinha? Se você viajar sozinha, tenho 
certeza que vai ouvi-los pelo menos 
uma vez. E acho que o melhor que você 
pode tirar disto é aprender como ser al-
guém que se esforça para construir um 
mundo melhor, isso não quer dizer que 
seja ingênua. Há riscos em toda parte 
e você precisa saber como evitá-los e 
se manter segura. Precisa saber aon-
de está indo, tendo em mente que os 
riscos devem existir porque você é uma 
viajante que vai para um lugar descon-
hecido e não porque seja uma garota 
viajante.”



Mesmo se você nunca viajou sozinha, como 
a supermulher que você (definitivamente) é, 
você sempre irá sentir quando está entran-
do em uma área ou local perigoso. Se você 
não se sentir confiante na hospedagem, por 
exemplo, comece imediatamente a procurar 
outra!

Então ouça. Ouvir os sinais sutis do seu cor-
po e intuição são essenciais para tomar boas 
decisões. Especialmente para nós mulheres, 
que temos diferentes humores e emoções 
em determinados momentos do mês.

2.2 – Siga suas 
intuições: 

E sinta. A sensação que você tem sobre uma 
pessoa nos primeiros 10 segundos revela 
uma “antiga sabedoria biológica”, segundo 
o David Myers escreve no seu livro “Intuição: 
seus poderes e perigos” (Intuition: Its Pow-
ers and Perils). Sinta a energia e decida se o 
lugar é bom para estar naquele momento ou 
se você deve seguir adiante.

Observe ao seu redor. As decisões não são 
feitas apenas pelo nosso ser interior, mas 
também são influenciadas pela atmosfera 
que nos rodeia. Então ouça e sinta não só a si 
mesma, mas também o lugar onde você está. 
Olhe o que as outras pessoas estão fazendo e 
como o estão fazendo. Esta combinação fará 
você se sentir confiante sobre onde e com 
quem você está.



Não tenha medo de perguntar. Não há mel-
hor maneira de chegar onde se quer e con-
seguir o que se deseja do que perguntando. 
Você definitivamente é incrível, mas brincar 
de super-heroína enquanto viaja sozinha não 
é a melhor opção! Suas dúvidas são provav-
elmente também dúvidas de outras pessoas, 
então os moradores locais não terão proble-
mas para respondê-las.

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Karol

“Meu conselho sobre seguir sua 
intuição é: sempre acreditar na 
sua própria sabedoria inata, 
você é uma mulher e tem um 
poder especial: o sexto sentido. 
Nunca siga os outros, especial-
mente se algo te disser que não 
deve. Encontre outras garotas e 
fale com elas”



Os moradores locais são as melhores pes-
soas para dizer o que você deve e não deve 
fazer em qualquer lugar. Portanto, procure 
sempre por eles. Lembre-se: há bilhões de 
pessoas boas no mundo!

Walking tours. Mesmo que você não seja 
uma grande fã de passeios, esta é uma boa 
maneira de conhecer e observar lugares para 
comer, festejar, ou apenas explorar. Eles são 
normalmente feitos por moradores locais e 
é a maneira mais fácil de se relacionar com 
um deles! Você pode encontrá-los facilmente 
procurando no Google “(insira o nome do 

2.3 – Tenha a mente ab-
erta:

seu destino) + walking tour” ou você também 
pode reservar walking tours privados usan-
do aplicativos como With Locals. Um outro 
aplicativo para obter dicas de moradores 
locais sem sequer sair do seu país é o Cool 
Cousin. 

Pense em atividades adicionais. Se você 
está hospedada em um local sem atividades 
extras e planeja ficar por lá por um tempo, 
procurar programas como aulas de ioga em 
cursos ao ar livre pode conectá-la com pes-
soas interessantes que irão ajudá-la a saber 
para onde ir e o que fazer.

Estudos e Cursos. Explorar uma nova cul-
tura enquanto melhora suas habilidades ou 
aprende novas pode ser uma excelente com-

https://www.withlocals.com/
https://coolcousin.com/#examples
https://coolcousin.com/#examples


binação. Procurar universidades públicas pode 
ser uma boa opção durante a viagem. Na maio-
ria dos países, eles têm cursos disponíveis para 
estrangeiros e normalmente são ótimos lugares 
para se relacionar com novas pessoas.

Compartilhe refeições com estranhos. Dizem 
que a comida é a mais pura representação de 
uma cultura. Então, de que outra maneira você 
poderia fazer uma troca cultural do que compar-
tilhando refeições? Se você estiver em um hos-
tel, você pode comprar ingredientes para cozin-
har e convidar pessoas para jantar contigo! Não 
está afim de cozinhar, mas sim à procura de no-
vas experiências? Na Meal Sharing você pode 
encontrar anfitriões em todo o mundo que vão 
cozinhar para você em troca de uma pequena 
contribuição.

Regra de ouro das garo-
tas da Worldpackers:

Por:
Andira

“Quando era mais nova, era uma 
garota muito tímida. Enquanto 
crescia, tentei ser mais agitada e 
menos reservada. Só quando de-
cidi viajar o mundo que pude ver 
que poderia ser mais eloquente. 
Falar com os moradores locais e 
conhecer pessoas não era algo 
fácil no começo, mas agora não 
posso viver sem papear e ter 
a mente aberta. É um esforço 
diário, mas vale a pena.”

https://www.mealsharing.com/


Viajar sozinha definitivamente não significa es-
tar sozinha! Há milhares de mulheres que viajam 
sozinhas esperando para compartilhar suas ex-
periências com você.

Comunidades. Existem comunidades online e 
grupos no Facebook, como Travelettes criado só 
para mulheres viajantes e que podem fazer você 
se sentir menos sozinha quando estiver viajando 
por sua conta. She is wanderful é outro blog onde 
você encontrará histórias, além de poder se rela-
cionar com outras mulheres que te darão boas di-
cas para a viagem ou mesmo encontrar com você 

2.4 – Procure por 
outras viajantes 
independentes:

enquanto estiver viajando. :) 

A sororidade é crucial. Sororidade no senti-
do de compreender os problemas de outras 
meninas que você encontra nas suas viagens 
(e na sua vida), da mesma forma que você es-
pera que elas entendam você. Depois de esta-
belecer uma relação de troca de experiências 
com outras mulheres, sentir-se sozinha pare-
cerá um problema menor. Todas nós precis-
amos de uma amiga e devemos nos ajudar 
não importa o que aconteça.

Ofereça ajuda e dicas a outras garotas. 
Coloque-se no lugar delas (olá, sororidade!). 
Quando você vir uma garota que parece estar 
precisando de ajuda, não hesite em oferecê-
la. Talvez ela seja muito tímida para pergun-
tar, ou nem mesmo saiba como ou a quem ela 

https://www.facebook.com/groups/633632686722509
http://www.sheiswanderful.com


deve pedir ajuda. Use as redes sociais para espal-
har esta corrente para o mundo virtual. Disponi-
bilize-se para as viajantes que desejam trocar ex-
periências 
e dicas!

5 grupos femininos para trocar informações 
•  Badass Solo Female Travellers 
•  Women’s Travel Club 
•  Pink Pangea
•  Women Travel blog
•  Wanderlust and Lipstick

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Karol

“Há uma teoria sugerindo que 
qualquer pessoa no planeta pode 
estar conectada a qualquer outra 
pessoa em apenas seis etapas. O 
que quer dizer que através de ap-
enas cinco pessoas, você está efeti-
vamente conectada a alguma out-
ra. Por isso a minha dica para todas 
as mulheres que viajam sozinhas é 
sempre perguntar aos seus amigos 
se conhecem meninas que morem 
ou que estão indo viajar ao mesmo 
destino ao mesmo tempo. Como 
uma viajante independente, você 
precisa saber onde você está indo e 
usar o poder de sua própria rede. É 
incrível, não só para estar mais se-
gura, mas também para conhecer o 
lugar através dos olhos locais.”

https://www.facebook.com/groups/762722030526658/
http://www.womens-travel-club.com/
http://www.pinkpangea.com/
http://womentravelblog.com/
http://wanderlustandlipstick.com


Os aplicativos podem ser seus melhores 
amigos na viagem. Aqui vão alguns que você 
pode descobrir e usar: 

Sempre tenha WiFi. Nunca fique por fora 
usando aplicativos colaborativos que com-
partilham senhas de WiFi de muitos lugares 
no mundo como Instabridge, Wefi Pro e Wif-
iMagic da Mandic. 

Não perca suas fotos. Se você usar seu tele-
fone para tirar fotos, nunca se esqueça de 
sincronizá-las na nuvem (iCloud, Dropbox, 
Box, Google Fotos). Podemos sempre com-

2.5 – A tecnologia é sua 
amiga:

prar um novo telefone, mas é impossível re-
viver os mesmos momentos novamente.  

Bateria reserva. Sempre leve o carregador 
do seu telefone consigo, porque certamente 
ele será o seu melhor guia e ficar sem bate-
ria não é uma opção, certo? Compre um car-
regador portátil ou uma bateria reserva para 
quando precisar carregar de última hora.

Números de emergência. Fundamentais 
para suas viagens, e pode estar no seu tele-
fone num toque. Emergency Phone Numbers 
- World é um aplicativo que tem números de 
emergência (polícia, médico e bombeiros) de 
mais de 130 países. Com ele, você pode até 
mesmo adicionar um contato pessoal impor-
tante que será de fácil acesso - o número de 
um membro da família, por exemplo.

http://instabridge.com/
http://wifimagic.com/
http://wifimagic.com/


Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Fabi

“Em questão de aplicativos, sem-
pre vou confiar no Citymapper. É 
um aplicativo muito fácil e bem 
melhor que o Google Maps. Ah, 
gosto muito de usar o Google 
Translator! Além da ferramen-
ta de tradução de texto (online 
e off-line), ela usa sua câmera 
para traduzir texto instantanea-
mente.”



Seção 3 - O que 
acontece depois que 
eu voltar?



A maioria das pessoas não gosta de pensar so-
bre a volta para casa, mas depois de longas via-
gens você deve garantir dinheiro suficiente para 
se sustentar por 2 ou 3 meses ou até que ganhe 
dinheiro novamente.
 
Não deixe seu dinheiro acabar por comple-
to. Ficar sem ele durante a viagem é o medo de 
todo viajante. Se sua carteira for roubada ou se 
você acabou gastando mais do que o esperado, 
você ficará em apuros. Algumas pessoas cortam 
cabelos, outras ajudam como garçons ou recep-
cionistas para ganhar algo durante a viagem, no 
entanto, você precisa manter o controle de suas 

3.1 – Organize suas desp-
esas e aprendizados:

despesas para comprar sua passagem de re-
torno a menos que seus familiares ou outras 
pessoas estejam dispostas a ajudá-lo. Nun-
ca fique sem dinheiro sem ter um segundo 
plano.
 
Tente encontrar empregos relacionados 
com viagens. Você poderia ser uma expa-
triada, uma nômade digital ou mesmo uma 
viajante. Tente encontrar algo que você ama 
e use suas habilidades para fazê-lo. Gan-
har dinheiro com algo que nos apaixona é o 
sonho de todo viajante. As pessoas que têm 
trabalhos relacionados à viagem investiram 
seu tempo e recursos para aprender a fazê-
lo funcionar - o que significa que você pode 
fazer o mesmo se torná-lo uma prioridade. 
Uma coisa que você pode começar a fazer é 



se tornar um Freelancer.

Não perca as contas. Ao viajar, mesmo se você 
planejou seu orçamento, não perca as contas. 
Escreva suas despesas para que saiba quanto 
dinheiro terá quando você voltar. Um aplicati-
vo que pode ajudá-lo com isso é Goosit, já que 
conecta todos os seus destinos e ainda permite 
somar suas despesas incluindo hospedagem, 
transporte e atividades adicionais como mu-
seus ou restaurantes.
 
Aprenda algo novo. Se você ainda está se per-
guntando se deveria voltar ou ficar onde está, 
talvez seja hora de aprender algo novo em sites 
como Learn Something New. Você pode usar 
suas novas habilidades para encontrar um em-
prego para se manter viajando ou até mesmo 
voltar para casa com um novo propósito.

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

by:
Paula

“Antes de chegar a um destino, 
procuro informações nos grupos 
de mochileiros para ter uma ideia 
de quanto vai custar e também 
para criar meu itinerário. Além dis-
so, escrevo quanto vou gastar em 
hospedagem, passagens de avião 
e ônibus, atrações e alimentos. 
Quando sei o custo total, decido 
se tenho a quantidade de dinheiro 
para fazer a viagem. É realmente 
um bom começo para não ter dívi-
das depois de uma viagem incrível.”

https://www.freelancer.com/
http://www.goosit.com
http://learnsomethingnew.co/


Viagens individuais normalmente fazem você 
descobrir partes de si mesma que se perder-
am durante sua vida e são difíceis de encaixar 
na sua rotina antiga. Não se preocupe, com 
o tempo as coisas vão encontrar o seu lugar 
e você voltará a sentir-se bem ou talvez até 
melhor do que antes.

Não se apegue aos velhos hábitos. Voltar 
para casa não significa tornar-se uma versão 
antiga de si mesma. Você pode - e deve - in-
corporar seus novos hábitos na sua rotina. 

3.2 – Como lidar com a 
realidade quando você 
voltar?

Assim, se você não tinha tempo para exer-
citar antes de viajar, e descobriu-se como 
uma mestre de ioga durante a sua viagem, 
não deixe que suas atividades em casa te im-
peçam de curtir sua nova paixão. 

Não há necessidade de apressar as coisas. 
Você precisa encontrar o momento perfeito 
para iniciar sua nova vida. Tente não se pres-
sionar para fazer coisas tão rapidamente 
como você fez durante a viagem. Você não 
tem que experimentar tudo de uma vez. In-
spire, expire. O tempo está do seu lado.

Conheça seus sentimentos. Uma das habil-
idades mais úteis que precisamos para nos 
relacionarmos bem com os outros é a capaci-
dade de identificar nossas emoções ou sen-



timentos. Você pode praticar meditação ou 
falar com as pessoas sobre o que você exper-
imentou. Ainda mais importante, você preci-
sa encontrar paz interior e não deixe que a 
volta para casa a afete de uma maneira neg-
ativa.

Pense sobre o que você quer. Agora que 
você decidiu voltar, este é o momento per-
feito para pensar sobre o que você quer na 
vida daqui para a frente. Você mudou e pre-
cisa encontrar um novo foco. Caso contrário, 
você usará as viagens como uma fuga da vida 
real. É por isso que uma vez que você viajou 
pela primeira vez, tudo o que você quer faz-
er é sair novamente. Não pense em viajar de 
novo até ter descoberto o que você quer para 
sua vida.

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Andira

“Bom, tudo o que posso dizer 
é que no começo vai ser muito 
difícil. Depois de dois anos via-
jando pelo mundo, voltar para o 
Brasil foi muito difícil para mim. 
Especialmente durante conver-
sas com amigos e familiares, às 
vezes eles não estão nem aí para 
as suas novas experiências. Eles 
não sabem o quanto você mu-
dou e você não sabe como dizer 
isso a eles. Só com o tempo você 
vai começar a se sentir em casa e 
pensar no que vem a seguir.” 



Talvez eles te apoiem - talvez não. Talvez vão 
te criticar ou talvez eles vão te incentivar. 
Lembre-se de que o que mais importa é você! 
O que você estava procurando quando de-
cidiu ter essa experiência? O que trouxe com 
você de todos os lugares por onde viajou? 
Quais são seus sonhos e objetivos? Como 
essa experiência ajudará você a estar um 
passo mais perto deles - ou até alcançá-los?

Destaque seus maiores aprendizados. Ab-
race suas escolhas e o que aprendeu com elas. 
Agora é hora de praticar o que você apren-
deu sobre si mesma e compartilhar com seus 

3.3 –  Lidando com a 
família e amigos:

amigos e familiares como você mudou para 
melhor. Mostre-lhes que você pode ser uma 
versão melhor de si mesma.

Traga de volta os bons momentos. Lem-
bre-se das razões pelas quais você gosta de 
sair com seus amigos e todas as coisas boas 
que você aprendeu de sua família. Mantenha 
esses pensamentos em sua mente quando 
você se sentir como uma estranha ou até de-
samparada.

Nem todo mundo quer ouvir suas histórias. 
Você será essa nova e brilhante pessoa com 
muitas histórias para contar sobre lugares 
incríveis que eles nunca ouviram antes, mas 
nem todos estão interessados. Há um lim-
ite para contar suas histórias, mais cedo ou 



mais tarde, você vai alcançá-lo. Quando isso 
acontecer, não se preocupe e continue guar-
dando suas experiências na memória.

Não critique sua própria cultura. Fazer isso 
não resolve o problema, porque cada um de 
nós é, sem exceção, membro de um conjunto 
de culturas sobrepostas. Quando você já viu 
diferentes religiões e idiomas, pode pensar 
que seu país deve mudar ou é inferior de al-
guma forma, mas criticar as pessoas ao seu 
redor só vai estressá-las. Você deve mudar 
seu comportamento e ser a mudança que 
você quer ver no mundo, assim como Mahat-
ma Gandhi disse. Esta mudança começa com 
você.

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Ana

“Entenda que a sua família se pre-
ocupa porque se importa com você, 
certo? Então, uma boa e clara con-
versa sobre como a viagem afetou 
você será ótimo para ambos, acred-
ite em mim. Acima de tudo, você terá 
lidado com essa experiência sozinha 
e essa é provavelmente a coisa mais 
corajosa que você terá feito para o 
seu crescimento pessoal.” 



A sensação de voltar ao seu ponto de partida 
é ainda mais forte quando se trata de estudos 
ou trabalho. Mas há algumas coisas que você 
pode fazer para minimizar esse sentimento.

Dê um propósito para sua vida. Fuja do que 
você faz no automático. Procure atividades, 
seja nos estudos ou em um novo emprego 
que façam sentido para você. O propósito é 
o que nos dá a força para continuar, se não 
através de condições adversas, será através 
de mudanças difíceis, transições e situações. 

3.4 – Encontrar um 
novo emprego ou 
voltar para os estudos:

Lembra daquele sentimento que tinha en-
quanto viajava, certo? Tente reviver essa sen-
sação com algo novo.

Livre-se da depressão pós-viagem. Alguns a 
chamam de depressão pós-férias; outros de-
pressão pós-natalícia/invernal, e alguns de 
depressão pós-viagem. Na verdade, não im-
porta qual o nome, todos tivemos essa sen-
sação de que algo está faltando. Você pode 
perceber sua rotina como chata ou insatis-
fatória comparado com o que você viveu em 
outros lugares. No entanto, não deixe esse 
humor controlar sua vida, livre-se dele assim 
que possível e comece a planejar seu futuro!

Componha sua nova ideologia. Una aquilo 
que já sabia antes da viagem com seus no-



vos aprendizados. Pense nas coisas que você 
pode fazer agora trazendo-os em conjunto. 
Usar estes aprendizados nos estudos ou em 
um novo emprego poderia ser algo interes-
sante a se fazer depois da viagem. Como você 
pode juntar todo esse conhecimento para 
fazer algo de bom?

5 sites para aprender novas línguas e habili-
dades
•  Skillshare 
•  Future Learn 
•  Duolingo 
•  Lynda 
•  Babbel 

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Camis

“Quando cheguei da minha última 
viagem de longo prazo estava tão 
perdida, precisava de um emprego, 
então eu enviei meu CV para várias 
empresas. Resultados? Consegui um 
emprego muito rápido, mas o odi-
ava. Pedi as contas dois meses de-
pois. Portanto, meu conselho é: tome 
seu tempo. Se você já definiu um 
objetivo para sua vida profissional, 
corra atrás. Mas, se estiver perdida 
como eu estava, não apresse as coi-
sas. Você mudou, então abrace seu 
novo eu e o lugar onde seus talentos 
anteriores contem a seu favor.”

https://www.skillshare.com/
https://www.futurelearn.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.lynda.com/
https://www.babbel.com/


Você já passou pela parte do planejamento. 
Viajou um bom tempo e teve a experiência de 
uma vida. Agora você voltou para onde hav-
ia começado e está em suas mãos fazer desse 
novo passo de sua vida uma transição a um 
futuro brilhante.

Sua casa é onde está seu coração. Casa não 
é mais o nome de um lugar, de uma cidade ou 
um país para você. É você, está dentro de você. 
Você se sentiu em casa em muitos lugares pelo 
mundo e fez amigos de diferentes nacional-
idades. Então faça planos que tornem sua 

3.5 – Construindo no-
vos sonhos depois de 
conquistar o mundo:

casa, seu novo corpo e sua mente o melhor 
lar possível para seu novo modo de pensar.

Não se limite. Você é maior, mais forte e mais 
corajosa do que pensa. Não tente se enquad-
rar nos mesmos sonhos que sua versão an-
tiga tinha. Faça uma lista de coisas que você 
conquistou para ter uma visão melhor do que 
acredita estar faltando. Então faça uma lista 
de grandes coisas que ainda quer alcançar. 
Siga seus sonhos até que eles se realizem.

Menos consumismo. Ninguém jamais dirá 
que o segredo para uma vida alegre e com sig-
nificado é comprar um monte de coisas. To-
dos sabemos que podemos viver com menos 
roupas, menos sapatos, menos móveis. Você 
já experimentou a vida sem tudo isso, viajou 



somente com uma mochila e bastava. Will 
Rogers uma vez disse: “muita gente gasta o 
dinheiro que não ganhou para comprar coisas 
que não quer para impressionar pessoas que 
não gostam”. Então lembre, consumismo não 
é um caminho para felicidade.

Gratidão, empatia e autoestima. Talvez 
esses sejam os melhores aprendizados de 
uma viagem longa. Praticar a gratidão e em-
patia significa ser grato, perceber pequenos 
prazeres, entender outra pessoa e reconhecer 
aquilo que você aprendeu durante suas via-
gens. Não usar maquiagem e se sentir linda 
do jeito que você é, encontrar-se vulnerável, 
mas não insegura e encontrar paz com sua 
autoestima. Como mulher, não há nada mais 
significativo que ser capaz de aceitar-se sem 
julgamentos.

Dica de ouro das garotas 
da Worldpackers:

Por:
Anna

“Depois de retornar, demorei ap-
enas alguns meses para perceber 
que não precisava necessariamente 
estar na estrada de novo para en-
contrar meus sonhos. Então eu 
acho que é importante ter isso em 
mente. Você é a única em controle 
dos seus desejos, rumos e objetivos. 
Não importa quando nem onde.”



Epílogo
Girls just want to have fun(damental rights). 
Todas nós queremos ter diversão sem preocu-
pações, todas nós queremos ser respeitadas, 
todas nós queremos ser o que queremos ser. 
Então por que não podemos? Porque querer 
não basta mais. Agora merecemos. Merece-
mos ser mulheres viajantes independentes.

Isso não é uma campanha ou um movimen-
to. É uma revolução! Todas nós devemos 
viajar sozinhas porque merecemos 
ser livres.
Viajar deveria ser um direito 
universal.



A hashtag #ITravelAlone tem sido usada por 
mulheres viajantes para encorajar outras mul-
heres a se livrarem dos conceitos equivocados 
sobre viajar. Não deixe ninguém ditar como 
você deve viajar. Diga a todos a sua história, 
as coisas boas e ruins. Envie-nos vídeos, fotos, 
gifs. Vamos nos empoderar mandando essa 
mensagem ao mundo e, de uma vez por todas, 
mudar a forma como mulheres viajam.

Espero que este guia te dê o empurrão necessário 
para você cair na estrada. Temos uma comu-
nidade com mais de 250.000 mulheres de 93 
países conversando e ajudando umas às out-
ras no site do Worldpackers. E lembre-se da Be-
yoncé: WHO RUN THE WORLD? Girls. ;)



Worldpackers
www.worldpackers.com
Phone: +55 11 4883 0007
E-mail: info@worldpackers.com

http://www.worldpackers.com
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