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Dez 2 4 minutos para ler

Com muito esforço, consegui que dois resumos* fossem aceitos em eventos diferentes

que aconteceriam praticamente na mesma semana em Toronto. A partir daí, começou a

correria para conseguir toda a documentação necessária, comprar passagens e

encontrar um lugar para �car.

  

Let's Chat!

Raíssa Santana goodreadsBlog Loja | Serviços de freelancer Quem sou eu

https://www.raissasantana.com/
https://www.raissasantana.com/inicio/
https://www.instagram.com/santana_raissaa/
https://br.pinterest.com/santana_raissaa/
https://www.goodreads.com/raissasantana
https://www.raissasantana.com/
https://www.raissasantana.com/blank-page
https://www.raissasantana.com/blank-page-1


14/12/2018 Minha viagem para Toronto - PARTE 1: planejando uma viagem internacional sem dinheiro

https://www.raissasantana.com/inicio/minha-viagem-para-toronto-parte-1-planejando-uma-viagem-internacional-sem-dinheiro 2/5

 

A chegada da notícia e a descoberta do problema
  

Na metade do mestrado, recebi a con�rmação que tanto esperava: a pesquisa que

desenvolvi em conjunto com minha orientadora na primeira parte da prós-graduação

rendeu frutos e foi aceita para apresentação em dois eventos diferentes. Em Toronto!

 

Quando eu submeti os dois resumos, eu não fazia ideia de como iria viajar. Na minha

conta poupança eu tinha aproximadamente 1000 reais, e isso no máximo cobriria a

minha hospedagem em algum hostel e ainda assim, com quarto compartilhado. Não é a

mais atrativa das ideias quando você vai viajar pela primeira vez sozinha pro outro

extremo do continente. Considere também que parte dessa viagem incluiria preparar as

apresentações, escrever meu relatório de quali�cação e escrever um artigo.

 

Eu sabia que o departamento de Linguística da USP cobriria alguns gastos, mas o

problema é que eles apenas reembolsariam o valor que eu já tivesse gastado, e eu não

tinha dinheiro pra gastar.

 

Mesmo aceitando a ideia de dividir meu quarto com desconhecidos, para isso eu

precisava de dinheiro pra viajar. Hoje, o valor total de ir pra Toronto e depois voltar para

São Paulo não sai por menos de 4500 reais (consulte o valor no Google Flights aqui), e

como eu falei mais acima, eu não tinha nem 1000 direito.

 

Fora os gastos com hospedagem e com a viagem em si, ainda precisei considerar o

processo necessário para tirar o meu visto, que também não é barato. Além disso, ainda

tive de pensar em como eu ia me locomover, me alimentar e... se possível, me divertir

também. Seria realmente uma pena visitar um lugar como Toronto e não ver nenhuma

atração turística, por exemplo.

  

A decisão e as conse�uências
 

No entanto, não me dei por vencida. Continuei fazendo a mesma coisa que me

proporcionou a oportunidade de viajar: MUITA PESQUISA E PLANEJAMENTO! Abaixo eu

comento algumas coisas que �z pra conseguir viajar e para conseguir dinheiro. Espero

que essas dicas ajudem algum sonhador ansioso a ter sua viagem dos sonhos também!

 

1) Assim que eu soube quanto tempo pretendia �car em Toronto, estipulei um valor

mínimo de gastos com transporte e alimentação e somei essa quantia ao total de

despesas que teria com as passagens, a hospedagem e o visto;

2) Fiquei de olho em ofertas e mudanças nos preços das passagens de avião e diárias de

hostels e hotéis.

  

Acreditem ou não, paguei 1630,08 reais nas duas passagens pela Copa Airlines (JUNTAS,

o que signi�ca que cada passagem saiu por cerca de 800 reais!). Não sabia que

viajando por essa companhia não precisaria tirar o visto americano porque faria escala no

Panamá e não nos Estados Unidos. Quando descobri, �quei mais feliz ainda com a

conquista. FIQUE ATENTO COM ISSO! MAIS VISTOS, MAIS GASTOS.

  

Para completar o combo da alegria, consegui alugar um quarto em uma república de 

estudantes por 915 reais pelo Booking (veja o local em que eu �quei aqui). Esse era o 

valor aproximado para compartilhar um quarto em um hostel*, e eu acabei �cando 

sozinha em um lugar super confortável.

 

3) Eu usei o dinheiro que tinha guardado. Na hora de viajar, ter uma quantia separada

especi�camente para viajar ou uma reserva de emergência ajuda muito.

 

Como vocês podem ver, esse valor já cobriu a hospedagem e ainda sobrou um

pouquinho pra usar com outra coisa Ideal mesmo seria ter o dinheiro para pagar a
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pouquinho pra usar com outra coisa. Ideal mesmo seria ter o dinheiro para pagar a

viagem toda à vista, mas na academia não temos todo esse tempo pra planejar uma

viagem. Recebi em janeiro a notícia de que apresentaria os trabalhos no �nal de abril. Ter

juntado 1000 reais em 3 meses com uma bolsa de pesquisa já foi uma grande conquista.

  

Se você puder guardar dinheiro e se planejar com mais tempo para viajar, faça isso. Não 

se esqueça de fazer esse planejamento em cima do valor mínimo estipulado pra viagem 

toda. Se as coisas saírem mais baratas, melhor, mas isso não está garantido.

  

4) Eu pedi ajuda ao meu pai e devolvi o dinheiro depois. Como comentei mais acima, o

meu departamento reembolsaria os gastos com as passagens e com o visto. Por essa

razão, meu pai me ajudou a pagar por essas coisas e eu transferi o valor para ele quando

recebi esse reembolso.

 

Se você pode, conte sim (em casos de emergência) com a ajuda dos seus pais ou de

algum outro familiar que sabe que você vai restituir o valor.

 

5) Considere ter um cartão de crédito com o qual você possa fazer compras no exterior. 

Isso ajuda muito porque também te permite pagar algumas coisas depois da viagem e 

não antes (novamente, em casos de emergência. O ideal é você não se endividar). 

  

Nessa viagem, o Nubank foi uma mão na roda. Me ajudou com gastos de alimentação e

outras despesas importantes lá no Canadá. O meu pai, apesar de me ajudar, não

conseguiu arcar com todas aquelas despesas no valor mínimo que eu tinha estipulado,

então eu precisei desse limite pra conseguir fazer tudo.

  

No �m de tudo, consegui fazer uma viagem maravilhosa. Não comprei milhares de

lembrancinhas, não comi nos lugares mais caros, não visitei todos os lugares, mas

aproveitei muito. Nos próximos posts sobre essa viagem, falarei com calma sobre cada

lugar que visitei, incluindo as universidades! O que você gostaria de ver primeiro?

Comenta aí embaixo!

  

CN Tower | Casa Loma | Ripley's Aquarium of Canada | Royal Ontario Museum | High Park

Toronto City Hall | York Univeristy | University of Toronto 

  

  

* Resumo: na academia, quando você se inscreve para ter um trabalho aceito para

apresentação em algum evento, é necessário submeter ao comitê organizador um

resumo do que será apresentado.

* Hostel: local em que você pode reservar quartos ou camas em quartos compartilhados

a preço mais baratos que em um hotel. Geralmente você tem a liberdade de fazer a sua

própria comida, por exemplo, utilizando a cozinha e os utensílios do lugar. No entanto,

não tem as comodidades de um hotel, como serviço de quarto e café da manhã, em

alguns casos.
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