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SAUDADE 
 
Saudade – O que será…não sei… procurei sabê-lo 
Em dicionários antigos e poeirentos 
E noutros livros onde não achei o sentido 
Desta doce palavra de perfis ambíguos 
 
Dizem que azuis são as montanhas como ela, 
Que nela se obscurecem os amores longínquos, 
e um bom e nobre amigo meu (e das estrelas) 
A nomeia num tremor de cabelos e mãos. 
 
Hoje em Eça de Queiroz sem cuidar a descubro, 
seu segredo se evade, sua doçura me obceca 
como uma mariposa de estranho e fino corpo 
sempre longe – tão longe! – de minhas redes tranquilas. 
 
Saudade… Oiça, vizinho, sabe o significado 
Desta palavra branca que se evade como um peixe? 
Não…e me treme na boca seu tremor delicado… 
Saudade… 
 
 (Pablo Neruda, 1919) 

Ter saudades é viver. 
Não sei que vida é a minha 
Que hoje só tenho saudades 
De quando saudades tinha. 

 
Passei longe pelo mundo. 

Sou o que o mundo seu fez, 
Mas guardo na alma da alma 

Minha alma de português. 
 

E o português é saudades 
Porque só se sente bem 

Quem tem aquela palavra  
Para dizer que as tem. 

 
(Fernando Pessoa, 1930) 

 
O mesmo azul do céu, ou talvez não 
As mesmas nuvens, ou talvez não 
As mesmas pessoas, Ou talvez não 
Mas o sol esse é o mesmo, é estrela única 
  
Estou a longa distância 
De todos Aqueles, 
 que permanecem na minha memória 
Sob o mesmo azul do céu 
  
Neste novo país 
Em caminhos traçados 
Todos nos confundimos 
Sob o mesmo azul do céu 
  
Aqui muito longe 
Se me falta o brilho do sol 
O mesmo que tem no meu país 
Eu espero pacientemente 
De novo voltar, e todos abraçar 
Sob o mesmo azul do céu   

(Silva, E. M., 2013)  
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Resumo 

A globalização contemporânea conduz à eliminação de fronteiras nacionais e à 

expansão de ligações transnacionais, incentivando a mobilidade geográfica. O processo 

de globalização repercute-se também no contexto universitário. Com a 

internacionalização das universidades, constata-se a crescente expansão da mobilidade 

internacional dos estudantes. As saudades de casa constituem uma consequência 

frequente no processo de mobilidade geográfica. 

O presente estudo visa compreender o fenómeno das Saudades de Casa, explorando o 

efeito preditor de fatores de vulnerabilidade, com especial enfoque para o Estilo de 

Vinculação, as Estratégias de Adaptação e a Mobilidade Relacional, e as suas 

consequências para o Bem-estar Psicológico.  

Neste estudo participaram estudantes universitários residentes em Portugal a realizarem 

programas de mobilidade internacional, no primeiro semestre (amostra 1: N = 176) e no 

segundo semestre (amostra 2: N = 114). Foi desenvolvido um instrumento novo e 

original para avaliar as estratégias de adaptação dos estudantes em mobilidade 

internacional (QEAEMI). Os resultados indicaram que (a) o estilo de vinculação 

Preocupada tem uma influência sobre as Saudades de Casa e o Mal-estar Psicológico, 

quer diretamente quer indiretamente, através das estratégias de adaptação Conversão e 

Apoio Social e da Terminação das relações prévias à mobilidade internacional; (b) o 

estilo de vinculação Evitante tem uma influência direta positiva sobre o Recalcamento, 

a Terminação e o Mal-estar psicológico, e uma influência direta negativa sobre o Apoio 

Social e a Manutenção. 

Com efeito, conclui-se que o estilo de vinculação, as estratégias de adaptação e a gestão 

das redes sociais perante a experiência de mobilidade internacional são determinantes 

no desenvolvimento de saudades de casa, conduzindo ao mal-estar psicológico. 

Consequentemente, referem-se possíveis implicações futuras na investigação e na 

intervenção.  

 

Palavras-chave: Saudades de Casa, Mobilidade Internacional, Vinculação, Coping, 

Mecanismos de Defesa, Mobilidade Relacional, Erasmus.  
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Abstract 

Contemporary globalization leads to the elimination of national frontiers and to the 

expansion of transnational connections, encouraging geographical mobility. The 

globalization process has repercussions also in the university context. With the 

internationalization of universities, international mobility of students is increasingly 

widespread. Homesickness is a common concern in geographical mobility processes. 

The general purpose of this study is to understand the phenomenon of homesickness, 

exploring the predictive effect of vulnerability factors especially attachment style, 

adaptation strategies and relational mobility, and their consequences on psychological 

well-being. 

The study involved college students residing in Portugal and participating in an 

international mobility program in the first semester (sample 1: N = 176) or the second 

semester (sample 2: N = 114). Adaptation strategies of students in international mobility 

were investigated by using a newly developed instrument, the QEAEMI. Results 

showed that (a) Preoccupied attachment has a positive influence on Homesickness and 

Psychological Distress, both direct and mediated through adjustment strategies - 

Conversion and Social Support - and through Termination of relationships existing prior 

to the international mobility; and that (b) Avoidant attachment has a direct positive 

influence on Repression, Termination and Psychological Distress, and a direct negative 

influence on Social Support and relationships Maintenance.  

Therefore, it was possible to conclude that attachment style, adaptation strategies and 

the management of social networks during the experience of international mobility have 

an important role in the development of homesickness, leading to psychological 

distress. Implications for further research and intervention are discussed. 

 

Keywords: Homesickness, International Mobility, Attachment, Coping, Defense 

Mechanisms, Relational Mobility, Erasmus. 
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Determinantes e Consequências 

 

1. Introdução 

A globalização contemporânea é fonte geradora de mudanças tecnológicas, económicas e culturais, 

eliminando fronteiras nacionais e expandindo ligações transnacionais (Burbules & Torres, 2005). A 

mobilidade é uma das respostas às mutações económicas atuais provocadas pela constituição do 

mercado único e pela mundialização das trocas, e às suas repercussões sociais (Comissão Europeia, 

1996). Constitui ainda um fator de competitividade primordial, na medida em que incita à partilha de 

experiências em matéria de inovação tecnológica, organizacional ou produtiva (Comissão Europeia, 

1996).  

O processo de globalização apresenta também repercussões no contexto universitário, principalmente 

pela crescente internacionalização das universidades, permitindo a partilha de conhecimento e a 

construção de capital intelectual, e permanecendo competitivos num mundo globalizado com vista o 

entendimento e a cooperação mútuos (Ryan, 2013). Perante esta conjuntura, constata-se que a 

mobilidade internacional dos estudantes está em notória expansão (Ryan, 2013). 

A mobilidade geográfica de pessoas acontece por diversos motivos, de forma voluntária ou forçada, 

podendo constituir-se como uma experiência de vida desafiadora e repleta de oportunidades ou como 

ameaçadora, geradora de stress e sofrimento físico e psicológico. As Saudades de Casa 

(homesickness) constituem uma consequência frequente da mobilidade geográfica. Quando as 

saudades de casa se tornam intensas, a adaptação à nova situação fica comprometida, trazendo 

consequências nefastas para a saúde do indivíduo e, podendo inclusive culminar com o regresso 

abrupto à sua residência de origem. A nova situação impõe ao indivíduo inúmeras exigências de 

adaptação, como por exemplo, a uma nova cultura, língua, estabelecimento de nova rede social e 

adoção de novos papéis. Com efeito, o acesso a recursos até então facilmente disponíveis na sua 

residência de origem (família, amigos, comunidade) é agora dificultado. 

No caso da população de estudantes universitários em mobilidade internacional estes desafios de 

adaptação e aculturação estão bastante presentes, comprometendo o equilíbrio pessoa-ambiente 

outrora conquistado. Torna-se fundamental compreender como os estudantes universitários 

respondem a tais desafios, mais especificamente, às Saudades de Casa.  

Dada a escassez de estudos empíricos nacionais sobre esta população e considerando a característica 

cultural distintiva e definidora da alma do povo português é, nas palavras do poeta Fernando Pessoa: 

“Minha alma de português, português é saudades”, o presente estudo pretende contribuir para a 

compreensão do fenómeno das saudades de casa. 
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Posto isto, este estudo visa compreender o fenómeno das Saudades de Casa, explorando o efeito 

preditor de fatores de vulnerabilidade com especial enfoque para o estilo de vinculação, as 

estratégias de adaptação e a mobilidade relacional, e as suas consequências para o bem-estar 

psicológico. Pretende-se desta forma contribuir para o planeamento de uma intervenção eficaz 

(prevenção e cura, seleção ou aconselhamento) por parte dos departamentos de mobilidade, 

nomeadamente, promovendo a adaptação no país de acolhimento, prevenindo a desistência 

prematura do programa de mobilidade internacional e conduzindo ao sucesso dessa experiência para 

o indivíduo. 

 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos. No primeiro apresenta-se uma resenha teórica sobre 

as saudades de casa, abordando algumas das variáveis que influenciam o seu desenvolvimento e que 

foram aqui objeto de estudo, tais como, a vinculação, as estratégia de adaptação e a mobilidade 

relacional, e por fim o impacto das saudades de casa no bem-estar psicológico do indivíduo. O 

capítulo seguinte apresenta o estudo e os objetivos da investigação. Dada a necessidade de traduzir e 

adaptar para português a escala Utrecht Homesickness Scale (USH) e construir o Questionário de 

Estratégias de Adaptação em Estudantes em Mobilidade Internacional (QEAEMI), e subsequente 

análise fatorial desses instrumentos de avaliação, considerou-se preferível apresentar as hipóteses de 

estudo e o modelo explicativo detalhado somente após a secção referente aos instrumentos de medida 

utilizados (no terceiro capítulo), na qual serão identificadas as escalas e os fatores abrangidos por 

esses instrumentos. Posteriormente, no terceiro capítulo expõem-se os aspetos metodológicos 

nomeadamente, a caracterização da amostra, os instrumentos de medida utlizados e o procedimento 

de recolha de dados. A quarta secção contempla a apresentação dos resultados, designadamente o 

plano de análise de dados e a interpretação dos parâmetros do modelo. Por fim, o último capítulo 

refere-se à discussão dos resultados, apresentando-se as principais conclusões e limitações deste 

estudo, e as suas implicações futuras na investigação e intervenção. 
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1.1. As Saudades de casa (Homesickness) 
 

1.1.1. Definições, Epidemiologia e Diagnóstico 

As saudades de casa (homesickness) não estão contempladas no DSM-IV (APA, 1994) nem no CID-

10 (OMS, 2010) como um diagnóstico propriamente dito, mas podem ser enquadradas nas 

Perturbações da Adaptação, associadas a ansiedade e humor deprimido, com os códigos 309.28 e 

F43.0, respetivamente. A ausência de critérios de diagnóstico consensuais da síndrome saudades de 

casa (Fisher & Hood, 1988) tem conduzido a uma multiplicidade de definições. 

Fisher & Hood (1987) definem as saudades de casa como um “estado cognitivo-motivacional-

emocional complexo relacionado com o luto, o desejo de regressar a casa e pensamentos ruminantes 

sobre casa” (p.426). Destacam a importância do modo como o novo ambiente é experienciado 

(desconhecimento das rotinas e procedimentos, que resulta na perda de controlo) e da avaliação que 

o indivíduo faz das exigências dos novos papéis a desempenhar (Fisher & Hood, 1987).  

As saudades de casa podem ser definidas como uma angústia e défice funcional causados por uma 

separação real ou futura de casa e das figuras de vinculação, tais como os pais (Thurber & Walton, 

2007); caracteriza-se pela presença de saudades da família e amigos e solidão, conduzindo a um 

desequilíbrio entre as exigências da nova situação (dificuldades de adaptação) e os recursos 

disponíveis, a nível pessoal e social (van Vliet, 2001, p. 115). Considerando que a característica 

distintiva das saudades de casa é a presença de cognições recorrentes focadas em casa 

(nomeadamente, a casa, os entes queridos, a “terra”, a comida caseira, o regresso a casa) e o stressor 

precipitante é sempre uma separação prevista ou real da casa, torna-se possível distinguir as saudades 

de casa dos restantes tipos de transtornos de ansiedade, do humor e de adaptação, bem como da 

angústia da separação que os jovens podem sentir quando as figuras de vinculação saem de casa 

(Thurber & Walton, 2007). 

Importa distinguir as saudades de casa que ocorrem perante a situação de estar afastado de casa como 

um estado e as que surgem enquanto vulnerabilidade permanente de reagir com tristeza cada vez que 

se está longe do ambiente familiar (Eurelings-Bontekoe, 2005). Verschuur, Eurelings-Bontekoe e 

Spinhoven (2004) constataram que as saudades de casa podem ser consideradas como uma emoção 

mista de ansiedade e depressão, sendo a depressão é mais característica das saudades como um 

estado e a ansiedade mais importante se saudade é conceptualizada como uma tendência duradoura. 

Diversos autores (e.g. Vingerhoets, 2005; Eurelings-Bontekoe, 2005; Stroebe, Hewstone, Vliet, & 

Willis, 2002) defendem a destrinça entre a saudade de casa “normal”, uma reação emocional 

altamente prevalente ao stress de adaptação a um novo ambiente, e a saudade de casa “patológica", a 

qual conduz a um estado de depressão grave e de disfuncionamento. Stroebe et al. (2002) sugere que, 
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de acordo com o Modelo de Processamento Dual (DPM, Stroebe & Schut, 1999), as saudades de 

casa podem ser encaradas como um “mini-luto” no qual, perante a perda (temporária) das pessoas 

significantes, a orientação para o luto levaria o indivíduo com saudades de casa a sentir a falta da 

família e amigos. Para Vingerhoets (2005), a saudade de casa “normal” distingue-se da saudade de 

casa “patológica", com base nos seguintes critérios: 1) intensidade da reacção - pode supor-se que as 

saudades patológicas revelam um tipo de hipersensibilidade a sair de sua casa local, apresentando 

uma reação muito mais intensa e dramática do que é a norma, e interferindo intensamente no normal 

funcionamento e cumprimento do seu papel na nova situação; 2) vivência prolongada de sintomas e 

perturbações, sem diminuição da manifestação dos mesmos, como sejam as reações psicológicas, 

comportamentais e somáticas (nomeadamente, perda de apetite, sonolência, dores de cabeça e febre).  

Thurber e Walton (2012) sublinham que uma categorização dicotómica entre “homesickness” e 

“nonhomesickness” é limitativa e defendem que, independentemente da população em causa, as 

Saudades de casa devem ser conceptualizadas como uma patologia normativa cuja intensidade varia 

num continuum, considerando-se problemática quando provoca sofrimento subjetivo significativo, 

afeta profundamente o funcionamento e/ou se torna crónico.  

Quanto à prevalência das saudades de casa, salienta-se que é amplamente influenciada pela definição 

adotada do constructo, variando consoante a população em estudo, as circunstâncias da separação, a 

duração da estadia no novo local e o tipo de avaliação e escalas utilizadas (Stroebe et al., 2002; 

Thurber & Walton, 2007). Cerca de 50 a 75% da população geral já experimentou este sentimento 

pelo menos uma vez na vida e entre a 7 a 10% experienciaram severas saudades de casa 

comprometendo a execução das suas tarefas diárias (Fisher & Hood, 1987). Em estudos realizados 

nos quais as saudades de casa foram avaliadas durante a estadia do indivíduo no novo ambiente, 

obteve-se uma prevalência de 83% a 95% (Thurber, 1995; Thurber & Sigman, 1998). As saudades de 

casa são uma fonte de sofrimento significativa e de elevada prevalência para os jovens em 

acampamentos de verão (entre 94% e 99%; Thurber, Sigman, Weisz & Schmidt, 1999; Thurber, 

2005), os estudantes de colégio interno (entre 70% e 80%; Fisher, Frazer & Murray, 1986; Fisher, 

Elder & Peacock, 1990) e crianças hospitalizadas (75%; Thurber, 2005). As estimativas para os 

estudantes universitários oscilam entre 20% (Carden & Feight, 1991) e os 40% -80% (e.g. Fisher et 

al., 1985; Brewin, Furnham & Howes, 1989; Fisher & Hood, 1987, 1988; Stroebe et al., 2002). Nos 

estudantes universitários estrangeiros estima-se uma prevalência entre 75% (Scopelli & Tiberio, 

2010; Carden & Feicht, 1991) e 95% (Lu, 1990).  

Existem outras populações frequentemente afetadas com taxas de prevalência de saudades de casa 

variáveis: entre 10% - 30% (Eurelings-Bontekoe, Brouwers & Verschuur., 2000) a 100% (Hack-

Polay, 2012) nos trabalhadores estrangeiros; de 36% a 100% em expatriados (van Vliet, 2001; Hack-
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Polay, 2012) e de cerca de 55% nos recrutas militares (Eurelings-Bontekoe, Vingerhoets & Fontijn, 

1994; Eurelings-Bontekoe & Verschuur, Koudstaal, van der Sar & Duijsens,1995). 

Em suma, as saudades de casa são vivenciadas por pessoas de diferentes culturas e em todas as faixas 

etárias (van Tilburg, Vingerhoets & Van Heck, 1996a), sendo influenciadas por fatores pessoais e 

situacionais, determinantes para a forma como a pessoa irá lidar com as saudades de casa. 

 

1.1.2. Antecedentes Pessoais 

Geralmente, o fenómeno do homesickness é considerado como sendo mais comum em crianças do 

que nos adultos. Comparativamente com os adultos, as crianças podem sentir níveis mais elevados de 

stress, quando são separados das suas figuras de vinculação, considerando-se manifestarem saudades 

de casa quando, na realidade, experienciam ansiedade de separação (van Tilburg et al., 1996a; 2005). 

As altas taxas de prevalência (70%-80%) em crianças de colégios internos (Fisher, Frazer & Murray, 

1986; Fisher, Elder & Peacock, 1990) em oposição a menores taxas de prevalência (30%-60%) em 

estudantes universitários (Fisher & Hood, 1987, 1988; Fisher, Murray & Frazer, 1985) podem ser em 

parte atribuídas à idade, mas o facto de as crianças de colégios internos, ao contrário dos estudantes 

universitários, estarem impedidas de regressar a casa por sua iniciativa pode também explicar essas 

discrepâncias (van Vliet, 2001). Por outro lado, constatou-se que os estudantes universitários (os não 

deslocados e os internacionais) cronologicamente mais velhos são menos propensos a experienciar 

intenso homesickness, em comparação com os mais novos, porque: apresentam mais experiência de 

vida, nomeadamente em estarem longe de casa; sentem-se eficazes, independentes e apoiados pelas 

suas famílias; estabelecem mais amizades; sentem-se acolhidos, integrados e "em casa" na sua nova 

cultura e clima escolares (e.g. Brewin et al,.1989; Poyrazli, 2007, Thurber & Walton, 2012). Não 

existem dados disponíveis suficientes sobre as taxas de prevalência entre crianças e adultos para se 

avaliar o efeito da idade sobre a prevalência das saudades de casa. 

A investigação tem sido pouco conclusiva quanto às diferenças de género. Diversos investigadores 

(e.g. Fisher & Hood, 1987, 1988; Brewin et al., 1989; Lu, 1990; Burt, 1993; Thurber & Weisz, 1997) 

não obtiveram diferenças de género significativas na prevalência das saudades de casa, nas diversas 

populações estudadas. Todavia, tem-se verificado diferenças de género no modo de lidar com a 

situação. Nomeadamente, as mulheres apresentam maior procura de apoio social e facilidade na 

expressão dos sentimentos junto de terceiros (Brewin et al, 1989; Stroebe et al., 2002), e revelaram 

níveis mais elevados de pensamento intrusivo sobre casa (Archer et al., 1998). Destacam-se, 

contudo, os resultados obtidos por Fisher, Elder e Peacock, (1990), Gruijters (1992, citado por van 

Tilburg, 2005) e Stroebe et al. (2002) reveladores da existência de uma maior incidência e frequência 

de saudades de casa nas mulheres. Com efeito, é necessária mais investigação sobre os padrões das 
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diferenças de género nas saudades de casa, considerando as diferenças em amostragem e métodos de 

medição e as diferenças interculturais (van Tilburg, 2005). 

Eurelings-Bontekoe (et al., 1994, 1996; Eurelings-Bontekoe, Brouwers, Verschuur & Duijsens, 

1998) concluiu dos seus estudos que as saudades de casa estão associadas a patologia de 

personalidade, independentemente do sexo, da idade, e do modo como o constructo foi 

operacionalizado e avaliado. As saudades de casa estão associadas a transtorno “obsessivo-

compulsivo”, distúrbios de personalidade dependente e evitante-ansioso e com défices de 

assertividade, rigidez e introversão, e um baixo nível de dominância. Dada a sua profunda ligação a 

hábitos familiares e a um ambiente com elevado grau de previsibilidade, aliada à intensa necessidade 

de controlo pessoal e do apoio de pessoas familiares e a um elevado nível de ansiedade, estas pessoas 

são mais propensas a desenvolver saudades de casa perante a adaptação a um novo ambiente, com 

pessoas desconhecidas, sobretudo se se tratar de uma separação coerciva ou involuntária (Eurelings-

Bontekoe, 2005). Ferraz e Pereira (2002) verificaram a existência de uma correlação positiva entre as 

saudades de casa e o neuroticismo e uma correlação negativa entre a extroversão e as saudades de 

casa. 

Flett, Endler e Besser (2009) confirmaram a existência de uma correlação positiva entre a ansiedade 

de separação (traço) e as saudades de casa, mediada pela perceção de controlo e pelo estado de 

ansiedade. A ansiedade de separação (traço) foi associada a antipatia pela universidade e à 

vinculação a casa, bem como às saudades de casa. Investigação com adultos, nomeadamente 

estudantes universitários, sugere que a dependência dos outros, em especial da família e dos pais, 

prevê as saudades de casa durante as separações (e.g., Brewin et al., 1989; Carden & Fleicht, 1991; 

Kazantzis & Flett, 1998; Thurber & Walton, 2012). A extroversão constitui um significativo preditor 

das saudades de casa e uma vantagem no estabelecimento de novos contactos sociais (van Tilburg et 

al., 1996a; van Vliet, 2001), considerando que os indivíduos com saudades de casa tendem a ser 

menos extrovertidos (e.g. Eurelings-Bontekoe et al, 1994, 1995, 1998; Verschuur Eurelings-

Bontekoe, & Spinhoven, 2001). O controlo percebido (Burt, 1993; Thurber & Weisz, 1997; Thurber 

& Walton, 2007) relativo à decisão de deslocalização revela-se um preditor significativo para a 

intensidade das saudades de casa. Mais concretamente, se a decisão da deslocalização for por 

iniciativa do próprio indivíduo, este experienciará menos saudades de casa comparativamente com a 

pessoa que é obrigada a abandonar a sua casa e cidade (Fisher, 2005). 

O efeito das experiências prévias de separação de casa é ambíguo pois, por um lado a ausência ou 

reduzidas experiências prévias de afastamento de casa são referidas como um fator de risco das 

saudades de casa (Thurber, 1995; Thurber & Weisz, 1997; Fisher, Frazer & Murray, 1984; Fisher & 

Hood, 1988; Thurber & Walton, 2012), por outro sugere-se que as experiências prévias de 
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afastamento de casa permitem ao indivíduo formar expectativas sobre futuras separações, sobretudo 

se tais experiências foram negativas (por exemplo, institucionalização ou hospitalização; Thurber & 

Walton, 2007) ou se implicaram saudades de casa, vulnerabilizando-o a experiências de saudades de 

casa recorrentes e mais intensas (Verschuur, Eurelings-Bontekoe, & Spinhoven, 2001, 2003).  
 

1.1.3. Antecedentes Situacionais 

O efeito da distância geográfica permanece pouco consistente. Fisher et al. (1985, 1986) apenas 

verificaram uma correlação significativa entre a distância geográfica e a prevalência de saudade em 

estudantes universitários, mas não em crianças de internato. Posteriormente, Fisher (2005) defende 

que quanto maior a distância envolvida, pior os efeitos do homesickness. Em contraste, a distância 

geográfica não influenciou no desenvolvimento de saudade no estudo de van Tilburg (2005) com 

mulheres com saudades de casa. Na realidade, o efeito da distância geográfica parece ser mediado 

por fatores como distância psicológica, oportunidades de contactar com a casa e similaridade do 

ambiente (van Tilburg et al., 1996a). Lu (1990) obteve uma taxa de prevalência muito alta de 

saudades de casa (100%) nos estudantes universitários chineses por estarem distantes de casa, no 

sentido geográfico, psicológico e cultural. A elevada perceção da distância de casa  também é 

identificada como um fator de risco das saudades de casa (Thurber & Walton, 2012).  

As consequências cognitivas e emocionais das saudades de casa podem ser agravadas pelo stress de 

aculturação, causado por: mudanças de valores, crenças e comportamentos resultantes do contacto 

directo com uma nova cultura (por exemplo, a língua); diferenças culturais; diferenças ambientais e 

políticas; mudanças nas responsabilidades e reputação; redução no tamanho do grupo familiar e de 

pares; racismo ou discriminação (Thurber & Walton, 2012). Eurelings-Bontekoe et al. (2000) 

sublinha que quanto mais notórias forem as diferenças entre a cultura do indivíduo e a cultura do país 

de acolhimento, mais intensas serão as saudades de casa. Poyrazli (2007) obteve níveis mais 

elevados de saudades de casa e de discriminação percebida nos estudantes universitários 

internacionais, comparativamente com estudantes universitários americanos. Se a discriminação 

percebida atingisse um nível mais elevado, poderia impedir a aculturação ou a adaptação ao novo 

ambiente, acarretando efeitos negativos na saúde mental nestes estudantes (por exemplo, diminuição 

da auto-estima). 

A capacidade de comunicar com os membros do novo ambiente pode afetar a forma como as 

pessoas avaliam a nova situação e, consequentemente, afetar a intensidade das saudades de casa 

experienciadas. Poyrazli (2007) destacou o papel preditor do nível de proficiência em Inglês nas 

saudades de casa: estudantes internacionais com níveis mais baixos de Inglês apresentaram níveis 

mais elevados de saudade. A barreira linguística nos estudantes internacionais, por um lado reduz a 
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probabilidade de desenvolverem relacionamentos ou amizades com pessoas do país anfitrião, 

resultando em saudades de casa e, por outro lado conduz à discriminação percebida, provocando o 

isolamento social e promovendo maiores níveis de saudades de casa (Hannigan, 2005; Poyrazli, 

2007). Ainda, a falta de competências linguísticas no período inicial após a chegada no país de 

acolhimento pode dificultar significativamente o acesso a aconselhamento, a informação e a 

orientação, e às atividades sociais (Hack-Polay, 2008). 

Se as exigências do ambiente são altas, existe uma forte probabilidade de desenvolver saudades de 

casa. A perceção das exigências e do controlo sobre as exigências são dois fatores que se revelaram 

ser de extrema importância no desenvolvimento das saudades de casa a um nível patológico (Lu, 

1990; Fisher, 2005). 

Dependendo das condições da deslocação, algumas ou todas as figuras de suporte podem ficar menos 

prontamente disponíveis. A redução efetiva da disponibilidade das figuras de suporte pode conduzir 

à redução de apoio social, comprometendo a saúde e o bem-estar (Hobfoll, Freedy, Lane & Geller, 

1990; Hobfoll, 1998). Eurelings-Bontekoe et al. (1994) constaram que a procura de apoio social é 

uma estratégia preferencial para os recrutas com saudades de casa, apesar de lhes faltarem 

competências para alcançar esse apoio. Todavia, considerando a tendência das pessoas com saudades 

de casa em afiliarem-se a outras pessoas com experiências semelhantes ou relevantes, o apoio social 

pode ter um efeito negativo, intensificando as saudades de casa através da modelagem e do reforço 

positivo (e.g. Brewin et al., 1989; Fisher, 1984). Fisher (1984) constatou que a presença de 

irmã(o)(s) na escola era prejudicial na presença de queixas intensas de saudades, sugerindo que um 

efeito de contaminação entre as crianças. 

A avaliação do indivíduo face à nova situação é de extrema importância. van Vliet (2001) confirmou 

que os estudantes universitários que avaliavam a sua situação de vida nova e o estabelecimento de 

novos contactos sociais como ameaçadora, ao invés de desafiante, experienciavam mais saudades de 

casa. O efeito preditor das saudades de casa antecipatórias, prévias à separação do ambiente antigo, 

na manifestação das saudades de casa em indivíduos deslocados, foi constatado em estudantes antes 

da transição para a faculdade (Fisher e Hood, 1987), em expatriados (van Vliet, 2001) e em mulheres 

com saudades de casa (van Tilburg, 2005). Os pensamentos ruminantes sobre casa e o foco das 

saudades de casa no ambiente anterior inibem a exploração do novo ambiente, dificultando o sucesso 

da adaptação (van Tilburg, 2005). 

Outras variáveis situacionais foram identificadas como afetando a relação entre a deslocalização e a 

saudade de casa: a possibilidade de voltar para casa; défices informativos sobre as regras, hábitos e 

costumes do novo ambiente; a (in)disponibilidade de instalações, nomeadamente, habitação, 

médicos, transportes, lojas (van Vliet, 2001). 
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1.2. O Impacto das Saudades de Casa no Bem-Estar Psicológico 

As Saudades de casa podem acarretar consequências prejudiciais para a saúde, tanto a nível físico 

como psicológico, de forma mais imediata ou a longo prazo, consoante o grau de severidade. Os 

efeitos imediatos das saudades de casa consistem no comprometimento das áreas das emoções, do 

comportamento e das cognições, e nas queixas somáticas. 

As manifestações emocionais das saudades de casa mais frequentemente relatadas consistem em 

constantes oscilações de humor, humor depressivo, desamparo, fadiga, sentimentos de perda de 

controlo, insegurança, nervosismo e solidão (e.g., van Tilburg et al., 1996a; Hack-Polay, 2008, 

2012). O sentimento de frustração é especialmente dominante em pacientes com homesickness 

crónico, que encaram o regresso a casa como a única solução e, quando a situação de deslocado é 

irreversível (por exemplo, os expatriados), se sentem frustrados e desamparados por serem incapazes 

de lidar com a saudade (van Tilburg, 2005; Hack-Polay, 2012).  

Comportamentalmente, o indivíduo com saudades de casa é geralmente descrito como apático, sem 

iniciativa, socialmente isolado e com pouco interesse no seu ambiente atual (Fisher et al., 1984, 

1985, 1986; van Tilburg et al., 1996a; Hack-Polay, 2012). Daí alguns investigadores considerem as 

saudades de casa como uma depressão reativa (e.g. Eurelings-Bontekoe et al., 1994; Beck, Taylor & 

Robbins, 2003) 

Ao nível das cognições, salienta-se o predomínio de pensamentos obsessivos sobre casa e a atenção 

focalizada na idealização da casa e possibilidade de regressar, e distração, pensamentos negativos e 

aversão face o novo ambiente (e.g. van Tilburg, Vingerhoets, Guus, Van Heck & Kirschbaum, 

1999a; van Tilburg, 2005; Fisher et al., 1984, 1985, 1986). Quanto ao desempenho cognitivo, as 

saudades de casa podem reduzir capacidade de concentração nas atividades diárias e de memória dos 

alunos, conduzindo a falhas cognitivas, ao decréscimo do desempenho académico e da perceção de 

controlo sobre as exigências académicas (e.g. Fisher & Hood, 1987, 1988; Burt,1993; van Tilburg et 

al., 1999a). Archer et al. (1998) verificou que os estudantes universitários com saudades de casa 

apresentaram níveis mais elevados de ansiedade e depressão, de pensamentos obsessivos e falhas a 

nível cognitivo. Na sua forma mais intensa, pode precipitar o absentismo e abandono escolar, na 

medida em que os estudantes com saudades de casa apresentam três vezes mais probabilidade de 

abandonar os estudos (Thurber & Walton, 2012). 

As queixas somáticas mais frequentemente relatadas caracterizam-se por problemas gástricos e 

intestinais, perda de apetite, fadiga, dor de cabeça, distúrbios de sono e choro (van Tilburg et al., 

1996a; van Tilburg, 2005; Fisher, 2005). Hack-Polay (2012) constatou nos migrantes trabalhadores e 
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nos expatriados com saudades de casa uma perda acentuada de peso, e mal-estar psicológico 

manifestado através de doenças físicas mais aceites como constipações, dores de cabeça constantes, 

fraqueza. 

Posto isto, constata-se na literatura um maior enfoque nas queixas somáticas associadas às saudades 

de casa, em detrimento do seu efeito nefasto a nível psicológico. Uma possível justificação reside no 

facto de as saudades de casa serem socialmente sancionadas e associadas a imaturidade, mesmo 

quando vivenciadas por crianças, e por isso frequentemente suprimidas e negadas (van Tilburg, 

2005). A alternativa poderá residir na somatização das saudades de casa, optando por formas 

socialmente mais aceites (van Tilburg, 2005; Hack-Polay, 2012). Para além disso, estas queixas 

somáticas podem servir como veículo de comunicação do seu estado afetivo inconsciente ou pelo 

menos não verbalizado (Vaillant, 1994), constituindo-se como um pedido de ajuda indireto, uma vez 

que a pessoa deslocada tem dificuldade em aceder à sua habitual rede de apoio social. 

Adicionalmente, as populações migrantes são mais vulneráveis a manifestarem problemas de saúde 

física devido a: mudanças dietéticas adversas, contacto com novos fatores patogénicos e menor 

capacidade de manter a higiene adequada; exposição a tensão provocada pela insegurança, medo do 

desconhecido e possibilidade de enfrentarem adversidades; à vivência de stress prolongado 

subsequente à mudança, o que parece deprimir o sistema imunitário, proporcionando assim as 

condições ideais para o desenvolvimento da doença (Fisher & Hood, 1987, 1988; Fisher, 2005; 

Hertz, 2005). Especificamente nas saudades de casa, a exposição a stress agudo e prolongado origina 

um quadro clínico mais severo, com consequências graves e perigosas para a saúde: agravamento de 

perturbações de humor e ansiedade pré-existentes, bem como precipitação de novas patologias do 

foro da saúde mental e física (insónia, perturbações de apetite, deficiências imunológicas e diabetes, 

lapsos de memória, sensação de aperto no peito, comportamento neurótico, sintomas ou queixas 

cardíacas, ideação suicida e tentativas de suicídio; e.g. Fisher et al., 1985, 1986; van Tilburg, 2005, 

Thurber & Walton, 2012). 

 

Seguidamente, apresenta-se com maior detalhe alguns dos tipos de antecedentes pessoais - a 

vinculação e as estratégias de adaptação - relevantes no desenvolvimento das saudades de casa. 

 

1.3. O papel da Vinculação nas Saudades de Casa 

A Vinculação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das Saudades de Casa, tendo 

sido objeto de estudo por diversos investigadores (e.g. Thurber, 1999; van Tilburg, 2005; Eurelings-

Bontekoe, 2005; van Vliet, 2001, Thurber & Walton, 2007, 2012). 
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1.3.1. A Vinculação na criança  

John Bowlby, psiquiatra e psicanalista, foi o pioneiro da teoria da vinculação, a qual explica na 

trilogia intitulada Attachment and Loss (1969/1982;1973;1980).Contrastando com as teorias 

psicanalíticas da época, apresenta a sua nova abordagem etológica sobre a relação bebé-mãe, a 

ansiedade de separação, a dor e o luto (Bretherton, 1992). 

O comportamento de vinculação é um sistema psicobiológico inato de auto-regulação do 

comportamento, resultante do processo evolutivo de seleção natural, e que visa a sobrevivência 

através da protecção das figuras de vinculação que a criança mantém próximas de si (Ainsworth & 

Bowlby, 1991). Bowlby (1969) postula a existência de uma pluralidade de sistemas comportamentais 

– vinculação, reprodutivo, parental, de alimentação e exploratório - com interações entre si, 

nomeadamente a articulação entre o sistema de vinculação da criança e o sistema de prestação de 

cuidados do adulto, e a alternância entre a ativação do comportamento de vinculação com o 

comportamento exploratório.  

O bebé nasce equipado com um reportório de sistemas comportamentais característicos da espécie e 

promotores de proximidade à figura cuidadora, prontos para serem ativados, fortalecidos ou 

enfraquecidos por estímulos próprios. Destacou cinco sistemas comportamentais básicos que 

definem a conduta primária de vinculação e visam a proximidade das figuras de vinculação principal 

e secundárias: chorar, sugar, agarrar, seguir e sorrir (Bowlby, 1969). Durante o primeiro ano de vida, 

com a aquisição da locomoção, do balbuciar e da construção da representação interna do cuidador 

primário, o bebé está apto a vincular-se à sua figura materna, bem como a outros familiares. 

Gradualmente, o bebé constrói os seus modelos de funcionamento internos “do mundo e de si 

próprio, que ajudam a percecionar os acontecimentos, antever o futuro e arquitetar planos” (Bowlby, 

1973, p.203).  

À medida que desenvolve as suas capacidades cognitiva e de construção de modelos, a criança irá 

diversificar os comportamentos de vinculação de modo a incluir, para além dos elementos básicos do 

comportamento de vinculação presentes desde o primeiro ano de vida, uma variedade crescente de 

elementos mais elaborados, organizados como planos com metas fixadas (Bowlby, 1969). Capaz de 

estabelecer uma parceria de metas corrigidas, aliada ao desenvolvimento da linguagem, a criança 

esforça-se por induzir os pais a modificarem os seus planos de acordo com a sua vontade. A 

confiança na estabilidade desta aceitação mútua dos planos permite à criança construir um modelo de 

funcionamento da sua relação com a mãe, que se constituirá como base segura para se separar da 

mãe, explorar o mundo e estabelecer relações positivas e prazerosas com outras pessoas 

(Ainsworth,1989).  
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Ainsworth e os seus colaboradores (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) conceberam um 

procedimento laboratorial estandardizado para avaliar a vinculação entre a mãe e a criança no 

primeiro ano de vida, denominado por Situação Estranha. Através da classificação do padrão de 

comportamento revelado na Situação Estranha, especialmente nos episódios de reunião após a 

separação, identificaram-se três padrões de comportamento, designados estilos de vinculação: 

evitante; seguro e ansioso/ambivalente. As crianças classificadas com estilo de vinculação seguro 

recorreriam às suas mães como uma base segura para explorar nos episódios pré-separação; nos 

episódios de reunião procuravam o contacto e a proximidade com a mãe, sendo rapidamente 

reconfortadas, retomando a exploração do meio. Por outro lado, as crianças classificadas como 

ansiosas-ambivalentes, tendiam a mostrar alguns sinais de ansiedade, mesmo nos episódios de pré-

separação, ficando intensamente angustiadas com a separação, e nos episódios de reunião 

manifestavam um comportamento ambivalente em relação ao cuidador e uma impossibilidade de se 

sentirem reconfortadas com a reunião. Em contraste, as crianças classificadas como evitantes, 

raramente choravam nos episódios de separação e evitavam a proximidade ou interação com o 

cuidador aquando da reunião.  

Paralelamente, Ainsworth (1979) enfatizou a importância do comportamento materno nos estilos de 

vinculação. As mães das crianças seguras eram mais responsivas aos sinais da criança, permitindo-

lhe sentir-se segura. As mães das crianças ansiosas-ambivalentes que negligenciavam os sinais das 

suas crianças, respondiam tardiamente ou de forma inadequada, ofereciam-se como inacessíveis e 

pouco recetivas, tornando os filhos ansiosos, desconhecendo o que esperarem das suas mães. As 

crianças cujas mães revelavam uma profunda aversão ao contacto corporal eram evitantes, 

constituindo a evitação num comportamento defensivo, resultante do conflito vivido pela criança 

decorrente da rejeição dolorosa em consequência da procura próximo contato corporal, e que visa 

diminuir a ansiedade e raiva de modo a manter-se na zona tolerável de proximidade com a mãe 

(Ainsworth, 1979). 

O sentido de segurança na vinculação constrói-se na interação com figuras de vinculação 

disponíveis, responsivas e contentoras, permitindo a elaboração de modelos de funcionamento 

interno positivos de si e dos outros (Bowlby, 1973). Se as figuras de vinculação não se revelam 

disponíveis nem responsivas, não oferecendo uma contenção adequada das angústias da criança, 

conduzem à formação de modelos de funcionamento interno negativos de si própria e dos outros, 

levando ao desenvolvimento de estratégias defensivas de vinculação secundária. Desta forma, a 

criança, ao invés de optar pela procura direta da segurança, estratégia primária de vinculação, optará 

pela hiperativação ou desativação do sistema de vinculação, estratégias secundárias de vinculação 

(Shaver & Mikulincer, 2007). A hiperativação, designada também por protesto (Bowlby, 
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1969/1982), caracteriza-se pelo esforço intenso em manter a proximidade das figuras de vinculação, 

conceptualizadas como insuficientemente disponíveis ou responsivas, na tentativa de forçar o 

estabelecimento de uma relação mais gratificante e securizante. As estratégias de hiperativação 

incluem comportamentos coercivos de apego e controlo, investimento cognitivo e comportamental 

em estabelecer contacto físico e fusional e elevada dependência nas relações para obter maior 

proteção (Shaver & Mikulincer, 2002). A desativação consiste na inibição de comportamentos de 

procura de proximidade, supressão ou desvalorização das ameaças que poderão ativar o sistema de 

vinculação e na autossuficiência compulsiva (Bowlby, 1969/1982), na tentativa de maximizar a 

autonomia e distanciamento dos parceiros na relação, controlando-os na relação e vivenciando a 

proximidade e a intimidade com desconforto (Shaver & Mikulincer, 2007). 

 

1.3.2. A Vinculação ao longo da vida 

Bowlby postulou que “o comportamento de vinculação caracteriza os seres humanos desde o berço 

até o túmulo” (p.129, 1979). Embora seja exibido mais intensamente em lactentes e crianças jovens, 

continua a manifestar-se ao longo da vida, especialmente se o indivíduo se sente angustiado, doente 

ou com medo. À medida que alcança autonomia das figuras de vinculação parentais, a pessoa 

estabelece vinculações secundárias ou suplementares, encontrando posteriormente uma nova figura 

de vinculação principal no seu parceiro amoroso (Ainsworth, 1984; 1989).  

Hazan e Shaver (1987, 1994a, 1994b) propuseram que os processos de vinculação com os pares e 

com os parceiros românticos, na idade adulta, seriam análogos à vinculação aos cuidadores, na 

infância. Com base nos estilos de vinculação na criança propostos por Ainsworth, Hazan e Shaver 

(1987), operacionalizaram um modelo de funcionamento interno relativo às relações românticas, 

classificando os adultos nas mesmas categorias. Os indivíduos seguros são autoconfiantes, 

socialmente competentes, abertos e interessados em relações românticas estáveis e mais satisfatórias. 

No estilo ansioso-ambivalente, os indivíduos possuem baixa auto-estima e reduzida autoconfiança, 

são dependentes, receiam a rejeição e o abandono mas anseiam por se envolverem em 

relacionamentos românticos, resultando em relações pouco satisfatórias e de reduzida duração; 

apaixonam-se facilmente; como o parceiro amoroso é considerado não confiável e pouco responsivo, 

o indivíduo ansioso expressa frequentemente ciúme, possessividade e preocupação obsessiva. Por 

fim, os indivíduos evitantes são relativamente inibidos e socialmente pouco aptos, confiam pouco 

nos parceiros românticos, distanciando-se deles por se sentirem desconfortáveis com a proximidade; 

envolvem-se menos intensamente e com menor frequência numa relação romântica do que os estilos 

anteriores (Hazan & Shaver, 1987, 1994a, 1994b; Collins & Read, 1990). 



Introdução 

14 

 

Saudades de Casa e Estratégias de Adaptação em Estudantes em Mobilidade Internacional:  
Determinantes e Consequências 

 

Na continuidade dos estudos de Hazan e Shaver, Bartholomew e Horowitz (1991) propuseram um 

modelo considerando as seguintes variáveis dicotomizadas em positivo ou negativo: representação 

de si próprio (merecedor de amor e apoio ou não) e representação dos outros (confiável e disponível 

ou inconstante e abandónico). Da combinação entre as variáveis resultam quatro formas prototípicas 

de vinculação no adulto: seguro, ansioso-ambivalente, evitante-receoso e evitante-desligado. O 

indivíduo seguro possui uma representação positiva de si próprio e dos outros, sente-se confortável 

com a intimidade e a autonomia. O ansioso-ambivalente é caracterizado pela representação negativa 

de si próprio mas positiva do outro, impelindo o indivíduo a lutar pela auto-valorização através da 

aceitação dos outros, estabelecendo relações de elevada dependência, ansiedade e ambivalência. O 

indivíduo evitante-receoso possui representações negativas de si próprio e dos outros, receia a 

intimidade apesar de a desejar e é socialmente evitante, evitando a proximidade para evitar sofrer. Já 

o evitante-desligado possui uma representação positiva de si próprio e uma representação negativa 

dos outros, considera-se merecedor do cuidado dos outros mas como não os vê como confiáveis, 

evita as relações íntimas para não se desiludir e mantem um sentido de independência e 

invulnerabilidade.  

 

1.3.3. Vinculação e as Saudades de Casa 

À semelhança da entrada para a universidade, a experiência de mobilidade nos estudantes 

universitários pode ser comparada à Situação Estranha desenvolvida por Ainsworth et al. (1978), 

apresentando-se como um desafio às estratégias adaptativas do indivíduo, conduzindo à avaliação e 

potencial reorganização das representações da vinculação, bem como da própria estrutura familiar 

(Rice, Fisgerald, Wahely & Gibbs, 1995).  

A perda, ou a perceção de perda, das figuras de vinculação desencadeia comportamentos de procura 

de proximidade das figuras de vinculação que, quando mal sucedidos, resultam em saudades de casa 

(van Vliet, 2001), como forma de ansiedade de separação e angústia (Thurber, 1999). A capacidade 

de manter um equilíbrio saudável entre a proximidade e a distância do objeto nas relações com as 

pessoas significativas é crucial para a saúde mental e o bem-estar psicológico dos estudantes 

universitários (Holmebeck, & Wandrei, 1993).  

A vinculação segura relaciona-se positivamente com a adaptação do estudante, nomeadamente com o 

seu bem-estar pessoal, social e académico (e.g., Rice et al., 1995), constituindo-se como um fator de 

proteção em relação às saudades de casa (Thurber & Sigman, 1999; Thurber et al., 1999;Thurber & 

Walton, 2007).  

Contrariamente, uma relação de vinculação insegura com prestadores de cuidados primários é o fator 

de risco mais comum associado com as saudades de casa (Thurber, 1999; Thurber & Walton, 2007, 
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Thurber et al., 2007). O efeito preditor dos estilos de vinculação insegura, especialmente o ansioso-

ambivalente, ganha maior relevo se for conjugado com uma elevada vinculação ao local (Eurelings-

Bontekoe, 2005). Constata-se também uma tendência para o indivíduo transferir essa relação para o 

ambiente doméstico, estabelecendo com este uma vinculação insegura, resultando em intensas 

saudades de casa e ansiedade quando afastados de casa (van Tilburg, 2005). Perante a situação de 

afastamento de casa, os indivíduos com um estilo de vinculação ansiosa são susceptíveis de 

experienciar sofrimento significativo resultante da incerteza no desempenho confiável e responsivo 

dos cuidadores primários face às suas demonstrações de angústia, bem como da existência de 

sentimentos contraditórios sobre se serão dignos do amor e da atenção de outras pessoas. Esta 

incerteza pode ser geradora de profunda angústia em novos contextos sociais com os cuidadores 

substitutos (Thurber & Walton, 2007).  

Presumivelmente, os indivíduos com elevadas saudades de casa não terão sido bem-sucedidos no 

processo precoce de individuação-separação dos pais, resultando no desenvolvimento de um estilo de 

vinculação preocupado, o qual se manifestou desde tenra idade em sentimentos de saudades de casa 

e, posteriormente, ao longo da vida, em dificuldades na separação de pessoas e ambientes familiares 

(Eurelings-Bontekoe, 2005).  

 
1.3.4. Padrões de Vinculação, Auto-Regulação e Adaptação  

Devido às crenças positivas de si e do mundo, a pessoa segura recorre a formas construtivas de 

coping, nomeadamente: (a) resolução de problemas (e distanciamento, quando o problema não pode 

ser resolvido), planeamento e reavaliação cognitiva (simbolicamente transformando ameaças em 

desafios); (b) procurar apoio de pessoas com recursos adicionais ou perspectivas para resolver o 

problema ou reduzir os efeitos do stress; (c) abertura face às experiências emocionais, mantendo o 

otimismo e autoeficácia, e atribuindo os eventos indesejados a causas controláveis, temporárias e 

dependentes do contexto (Mikulincer & Shaver, 2007; Rholes & Simpson, 2004). 

O indivíduo ansioso recorre a estratégias de hiperativação, sustentadas pelos seguintes métodos: (a) 

exagerar o processo de avaliação, aumentando perceptivamente as ameaças, desvalorizando os 

recursos pessoais para resolver a situação, e atribuindo os eventos ameaçadores a causas 

incontroláveis; (b) intensificar as emoções negativas, despoletando uma atitude hipervigilante e 

rígida face à novidade e incerteza, perdendo-se num ciclo auto-ampliado de stress mantido por 

pensamentos ruminantes mesmo após a dissipação das ameaças (Shaver & Mikulincer, 2002, 2007). 

Com efeito, verifica-se nestes indivíduos o predomínio das estratégias focadas na emoção 

(pensamento fantasioso, auto-culpabilização, ruminação). 
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Na vinculação evitante constata-se o uso habitual das estratégias de desactivação do sistema de 

vinculação pela inibição defensiva das emoções por serem interpretadas como sinais de 

vulnerabilidade e irrelevantes para o processo cognitivo (Cassidy, 1994). Quando regulam as suas 

emoções, os indivíduos evitantes manifestam uma raiva intensa, inconsciente e apenas detetável 

pelos seus sinais fisiológicos, designada por raiva dissociada (Mikulincer, 1998), e revelam-se 

incapazes de reduzir a tensão, vivendo sobrecarregados por suspeitas paranóicas e atitudes hostis, 

frequentemente dirigidas para os seus parceiros. Por conseguinte, a vinculação evitante está 

associada a estratégias de distanciamento como: a negação ou supressão dos pensamentos, memórias 

e ações relacionados com as emoções, o desvio de atenção de material relacionado com emoções, a 

supressão de tendências de ação relacionadas com emoções, e a inibição ou mascaramento de 

expressão verbal e não-verbal das emoções. Só utilizam as estratégias focadas na emoção perante 

stressores severos e persistentes (Shaver & Mikulincer, 2002, 2007; Mikulincer & Shaver, 2007). 

A relação entre o estilo de vinculação e as respostas ao stress ambiental foi estudada por Mikulincer, 

Florian e Weller (1993). Ao avaliarem a reacção das pessoas perante os ataques durante a Guerra do 

Golfo, observaram: níveis mais elevados de somatização, hostilidade nos evitantes; os ansiosos 

manifestaram mais ansiedade e depressão; as pessoas seguras procuraram apoio de terceiros para 

lidar com trauma, as pessoas evitantes usaram mais estratégias de distanciamento, e as pessoas 

ambivalentes recorreram mais às estratégias focadas na emoção.  

Perante as separações e as perdas, os ansiosos tendem a intensificar o stress e a ruminar sobre as 

perdas, intensificando as recções de luto e propiciando o luto crónico; a dependência excessiva na 

relação com o parceiro leva a um investimento emocional desmesurado no parceiro falecido e na 

relação perdida (Mikulincer & Shaver, 2007). Os evitantes, devido às representações negativas do 

outro e ao reduzido compromisso na relação, tendem a suprimir as emoções negativas como ausência 

do luto consciente (Mikulincer & Shaver, 2007). Apesar de não apresentarem níveis elevados de dor 

ou depressão, tendem a relatar sintomas somáticos, sugerindo esta evidência que as defesas evitantes 

são eficazes a bloquear o acesso consciente à ansiedade e depressão, mas não previnem as reações 

somáticas subtis e menos conscientes face à perda (Wayment & Vierthaler, 2002). 

 

1.4. A Adaptação nas Saudades de Casa 

Na experiência de mobilidade geográfica internacional, o indivíduo é confrontado com um novo 

ambiente, sendo premente restabelecer o equilíbrio entre as exigências do novo ambiente (por 

exemplo, novos contatos sociais, cultura, língua, regime político) e os recursos que dispõe para lidar 

com os desafios de adaptação e aculturação. Caso o equilíbrio não seja alcançado e as demandas do 

ambiente excedam os recursos do indivíduo, a situação é percecionada como ameaçadora e 
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vivenciada com intenso sofrimento psicológico, precipitando as saudades de casa e podendo resultar 

em deterioração para a saúde se o desequilíbrio persistir (e.g. Fisher & Hood, 1988; van Vliet, 2001). 

Compreender as estratégias de adaptação utilizadas pelos estudantes universitários em mobilidade 

revela-se fundamental. Vaillant (2000) classifica os mecanismos de coping em três categorias: (a) a 

procura de apoio social, quando o indivíduo procura ajuda de terceiros, (b) as estratégias cognitivas 

conscientes, utilizadas intencionalmente para melhorar a situação negativa (Lazarus & Folkman, 

1984), (c) mecanismos mentais involuntários inatos, denominados defesas (American Psychiatric 

Association, 1994), que permitem reduzir a dissonância cognitiva e minimizar as alterações bruscas 

de ambientes de internos e externos por forma a reduzir o sofrimento subjetivo (Vaillant, 1994). Os 

mecanismos de defesa alteram a perceção da realidade interna e externa e escudam a pessoa de 

mudanças repentinas ao nível da consciência (self), dos objetos (os outros), da realidade ou dos 

afetos (Vaillant, 2000).  

Respeitando uma organização hierárquica, as defesas mais imaturas (projeção, fantasia, hipocondria, 

somatização, agressão passiva, acting-out, dissociação) posicionam-se num nível mais inferior, e as 

defesas maduras (altruísmo, sublimação, supressão de, humor, antecipação, afiliação) situam-se no 

nível mais elevado de adaptação (Cramer, 2006; Perry & Henry, 2004; Vaillant, 1994). As defesas 

maduras estão associadas à saúde mental, sendo mais salientes em indivíduos maduros, a partir da 

adolescência até à meia-idade (Vaillant, 2000).  O stress psicológico ativa o uso de mecanismos de 

defesa, mais concretamente, quanto mais elevado for o nível de stress, maior será a necessidade de 

ativar a defesa, verificando-se o predomínio de defesas imaturas em situações mais stressantes 

(Cramer, 2006).  

 
1.4.1. As Estratégias de Adaptação nas Saudades de Casa 

Verschuur et al. (2001) constatou que as pessoas com saudades de casa tendem a recorrer mais a 

estratégias de coping ativas, ao invés de passivas, a procurar mais apoio social e a externalizar mais 

os seus sentimentos, distinguindo-se da tendência dos deprimidos para internalizar os sentimentos. 

O controlo sobre a situação de deslocado pode ser determinante na seleção das estratégias: (a) se a 

deslocalização é voluntária, sendo possível o contacto e o regresso a casa, o coping focado no 

problema é considerado como a estratégia preferida para inibir ou reduzir a reação de stress; (b) se a 

deslocalização é forçada (por exemplo, refugiados, hospitalização), sendo impossível o contacto e o 

regresso, o coping focado na emoção é considerada a estratégia mais vantajosa (van Vliet, 2001). 

No que concerne a possíveis diferenças de género no uso das estratégias de adaptação face as 

saudades de casa, as mulheres: (a) revelam uma reação mais intensa à separação do ambiente 

anterior, comparativamente com os homens, embora não tenham apresentado uma reação negativa 
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significativa face ao ambiente da universidade (Archer et al., 1998); (b) recorrerem 

predominantemente a estratégias de suporte social (e.g. Brewin et al., 1989; Fisher & Hood, 1987, 

1988; Stroebe, 2002), contrastando com o recurso de Distração/Recusa e Conversão/Aditividade no 

sexo masculino (Costa & Leal, 2006).  

Com base na construção do Adult Homesickness Coping Questionnaire (AHCQ) e subsequente 

investigação, van Tilburg, Vingerhoets, Guus & Van Heck (1997) constataram a existência de uma 

relação entre a duração da estadia e o tipo de estratégias de coping. Mais especificamente, verifica-se 

o elevado recurso à Fuga Mental em estadias mais curtas e, se a origem das saudades de casa não 

residir nas características desagradáveis da situação nova, o Pensamento Positivo e a Distração são 

mais frequentes em estadias mais prolongadas. Se as saudades forem centradas nas recordações do 

ambiente de origem, o Apoio Social será mais utilizado mas, se forem devidas ao desconforto 

percebido face à nova situação, o indivíduo irá recorrer sobretudo à Fuga Mental e aos pensamentos 

ruminantes sobre casa. Quanto à intensidade das saudades de casa, verificou-se uma relação positiva 

com a procura de Apoio Social e o Recurso à Religião e uma relação negativa com os Pensamentos 

positivos/Distração. 

van Vliet (2001) descobriu, num estudo longitudinal com estudantes universitários, que (a) o recurso 

a estratégias centradas no problema está associado a baixos níveis de saudades de casa; (b) a procura 

de suporte social promove a recuperação dos alunos e, segundo o autor, esta estratégia também pode 

ser considerada focada no problema porque restabelecer uma rede de apoio social contribui para a 

reconstituição do apoio social percebido. Em contraste, as estratégias focadas na emoção revelaram-

se prejudiciais para os alunos, com predomínio da auto-culpabilização.  

Relativamente aos contactos regulares com a família, Thurber & Walton (2007) observaram que, 

durante as separações mais longas (por exemplo, frequência de campos de férias por períodos 

superiores a quatro semanas, a entrada na faculdade), as chamadas telefónicas programadas e o envio 

de e-mails (dos pais para os filhos) pareceram contribuir, nas crianças para uma vivência positiva da 

experiência, e nos estudantes universitários para a diminuição das saudades de casa (Tognoli, 2003).  

No estudo com estudantes universitários portugueses, Costa & Leal (2006) averiguaram o efeito do 

estatuto de mobilidade na seleção das estratégias utilizadas observando por um lado o predomínio de 

estratégias de Controlo e Suporte Social em todos os estudantes universitários e, por outro o 

predomínio das estratégias de Retraimento, Distração e Recusa nos deslocados, e das estratégias de 

Conversão, Aditividade e Controlo nos não deslocados.  

Ainda, para lidar com o desejo de pertença e de aceitação social, os estudantes universitários 

recorrem, com frequência, a estratégias de adaptação disruptivas, nomeadamente consumo de 

substâncias psicoativas como o álcool, o tabaco e os estupefacientes (Thurber & Walton, 2012). 
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1.5. A Mobilidade Relacional e as Saudades de Casa 

A Mobilidade relacional define-se pela quantidade de oportunidades acessíveis aos indivíduos, numa 

determinada sociedade ou contexto social, para selecionar novos parceiros de relacionamento quando 

necessário (Yuki et al., 2007), e voluntariamente estabelecer novos relacionamentos e terminar 

antigas relações (Shug, Yuki & Maddux, in press).  

Em contextos sociais com elevada mobilidade relacional (por exemplo, na América do Norte) os 

indivíduos são frequentemente confrontados com oportunidades para formar novos relacionamentos 

e terminar os antigos. Como os compromissos sociais são relativamente fracos, os indivíduos devem 

investir mais esforço, tempo e energia para a manutenção explícita das relações, caso contrário, estas 

deterioram-se e terminam. Porém, como os novos parceiros estão, geralmente, disponíveis em tais 

contextos, o custo de ser excluído por parceiros atuais é relativamente baixo (Shug et al., in press; 

Shug, Yuki, Horikawa & Takemura, 2009). Em contraste, sociedades com mobilidade relacional 

reduzida (por exemplo, no Japão) os indivíduos tendem a estar firmemente enraizados na sua rede 

social, a ter poucas oportunidades para se aventurarem fora dos relacionamentos atuais e selecionam 

novos parceiros de interação. Considerando que neste contexto as relações são mais estáveis, existe 

menos necessidade de investir ativamente esforços para manter os relacionamentos existentes, pelo 

que as estratégias de manutenção de relacionamentos revelam-se menos úteis. Por outro lado, dada a 

indisponibilidade dos novos parceiros para formar novos relacionamentos, o risco da divulgação de 

informação potencialmente desencadeadora de reputação negativa acarreta consequências graves, 

conduzindo à exclusão e isolamento social (Shug et al., in press; Shug et al., 2009). 

Uma forma de manter as relações com os parceiros é através da sinalização do compromisso, 

nomeadamente com recurso à auto-revelação, ou seja, revelando informações pessoais sensíveis para 

com o outro, tornando-se mais vulnerável, como prova de confiança e compromisso na relação. Os 

custos e os benefícios da auto-revelação como uma estratégia de fortalecimento do relacionamento 

variam de acordo com níveis de mobilidade relacional: perante o desejo de fortalecer a relação com 

um amigo próximo, o indivíduo inserido em ambientes sociais ricos em mobilidade relacional revela 

níveis mais elevados de autorrevelação (Shug et al., in press). 

O conceito de mobilidade relacional partilha semelhanças e diferenças com outros conceitos como 

mobilidade social e mobilidade residencial. Relativamente à mobilidade social, enquanto a 

existência de níveis elevados de mobilidade social significa que os indivíduos de uma determinada 

sociedade têm oportunidades de se moverem entre as classes sociais, a presença de níveis elevados 

de mobilidade relacional significa que os indivíduos têm a oportunidade de formar novos 

relacionamentos, caso não estejam satisfeitos com os relacionamentos atuais (Shug et al., 2009). A 

mobilidade residencial pode ser avaliada pelo número de vezes que o indivíduo mudou de residência 
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(Oishi, Lun & Sherman, 2007; Oishi et al., 2007). Contudo, o aumento de mobilidade residencial não 

contribui necessariamente para o aumento da mobilidade relacional uma vez que, perante uma 

situação de mobilidade residencial, as oportunidades de formar novos relacionamentos existentes ao 

dispor da pessoa devem-se, sobretudo, à mobilidade relacional da comunidade anfitriã (Shug et al., 

2009). 

 
1.5.1. A Manutenção das Relações  

A manutenção é um processo dinâmico que envolve a adaptação às novas necessidades e objetivos 

da relação (Dindia, 2000). Consoante as metas ou os resultados relacionais, a manutenção relacional 

visa: (a) manter uma relação existente, (b) conservar a relação num estado específico ou condição 

estável, lidando de forma eficaz com a mudança, (c) manter a relação numa condição satisfatória, (d) 

manter a relação em reparação (Dindia & Canary, 1993). Os comportamentos de manutenção são 

multifásicos, podendo o mesmo comportamento ser usado para realizar objetivos variados em 

diferentes fases de um relacionamento (Guerrero, Eloy & Wabnik, 1993).  

A teoria da equidade, aplicada às relações interpessoais, sustenta que as pessoas buscam e mantêm 

relacionamentos baseados nas recompensas percebidas (Stafford & Canary,1991). A satisfação do 

relacionamento é determinada pela comparação dos resultados e recompensas do indivíduo na 

relação com os seus contributos e custos: se os custos superam os benefícios, a relação é considerada 

injusta uma vez que as pessoas preservam relacionamentos gratificantes, esperando reciprocidade 

nos seus investimentos (Stafford e Canary 1991; Canary & Stafford, 1992). Com base na teoria da 

equidade, Canary, Stafford, Hause & Wallace (1993) conceberam uma tipologia de estratégias de 

manutenção, destacando cinco com especial relevância: (1) positividade (comportando-se de forma 

alegre e otimista), (2) abertura (autorrevelação e discussão direta do relacionamento), (3) garantias 

(mensagens salientando o compromisso no relacionamento e com o parceiro), (4) redes sociais 

(contando com os amigos e familiares), (5) tarefas de partilha (responsabilidade igual para realizar 

tarefas rotineiras).  

As estratégias de manutenção relacional são comportamentos conscientes e intencionais utilizados 

com o objetivo de manter o relacionamento (Dindia, 2003); e refletem abordagens de comunicação 

direta, através da abertura, garantias e positividade, e indireta, nomeadamente, atividades conjuntas, 

tarefas de partilha e humor (Canary, Stafford, Hause, & Wallace, 1993).   
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1.5.2. A Terminação das Relações 

Infelizmente, a investigação sobre as estratégias de terminação das relações é reduzida e 

desatualizada, em comparação ao enfoque dado ao desenvolvimento e manutenção das relações 

(Collins & Gillath, 2012).  

A separação não é um evento único, mas um processo que inclui mudanças no afeto, na cognição e 

no comportamento (Sprecher, Zimmerman & Abrahams, 2010). Com base em relatos de 

experiências de terminação de relações, Baxter (1982) apurou quatro categorias: (1) estratégias de 

retirada/evitação (por exemplo, evitar o contato com a pessoa), (2) estratégias de manipulação (por 

exemplo, ter um terceiro a dar a notícia), (3) estratégias de tom positivo (por exemplo, evitar que a 

pessoa tenha ressentimentos) e (4) estratégias de abertura na confrontação (por exemplo, expressar 

abertamente o desejo de terminar a relação).  

As estratégias variam consoante o nível de diretividade, e no grau de compaixão e preocupação para 

com o outro. As estratégias de terminação indireta (por exemplo, a evitação do parceiro) refletem 

menos compaixão; são mais utilizadas quando o locus da terminação é o parceiro (por exemplo, 

traição), possivelmente por implicarem maiores níveis de stress (Sprecher et al., 2010; Collins & 

Gillath, 2012). Contrastando, as estratégias de terminação diretas (por exemplo, a abertura na 

expressão do desejo de terminar a relação) e de tom positivo refletem mais compaixão ou 

preocupação com o parceiro; são preferencialmente selecionadas em relações caracterizadas por um 

elevado grau de proximidade, intimidade e sobreposição das redes sociais; e tendem a ser mais 

usadas na terminação das relações, sobretudo se o rompimento for devido a um locus externo (por 

exemplo, a deslocalização) ou diádico (por exemplo, valores diferentes) (Baxter, 1982; Banks, 

Altendorf, Greene, e Cody, 1987; Sprecher et al., 2010; Collins & Gillath, 2012). Quanto aos 

resultados após a terminação da relação, as estratégias de terminação diretas estão associadas a 

menores resultados negativos em comparação com as estratégias indiretas (Sprecher et al., 2010; 

Collins & Gillath, 2012). Todavia, o uso de tom positivo na terminação das relações apresenta 

resultados inconsistentes após a terminação. Apesar do uso desta estratégia refletir compaixão face 

ao parceiro (Sprecher et al., 2010), está associado não só a resultados negativos para o parceiro, o 

qual apresentará mais depressão, menos liberdade e menos satisfação com a relação após a 

terminação (Banks et al., 1987), como também a contactos posteriores crescentes e até a 

reconciliações após a terminação da relação (Collins & Gillath, 2012). 

 
1.5.3. A Mobilidade Relacional e as Saudades de Casa 

O aumento da distância geográfica tem um impacto notório na gestão das relações, nomeadamente, 

restringindo a frequência e o tipo de comportamentos de manutenção; diminuindo as oportunidades 
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de contacto face-a-face entre os indivíduos; dificultando e, por vezes, inviabilizando, a troca de 

recompensas no relacionamento; aumentando os custos e comprometendo a satisfação na relação. 

Johnson (2001) investigaram a influência da distância geográfica na manutenção das relações de 

amizade em estudantes universitários, não tendo obtido diferenças significativas quanto ao grau de 

satisfação, à proximidade na relação ou na previsão de duração da amizade. Nas amizades 

geograficamente distantes, apesar terem menos comportamentos de manutenção (por exemplo, 

atividades conjuntas e redes sociais), recorrem às estratégias de abertura e as garantias, aos quais se 

revelaram em ambos casos essenciais para manter uma relação satisfatória e estreita. Desta forma, 

não é o número de operações de manutenção em si determinante para uma relação satisfatória, mas 

sim o tipo e a qualidade dos comportamentos (Johnson et al., 2001). 

De acordo com a tipologia das estratégias de manutenção de Canary et al. (1993), o recurso a 

postais/cartas/telefonemas (uso de vários canais para manter contato nos relacionamentos) e e-mail 

revela-se de extrema utilidade para os estudantes universitários em programas de mobilidade 

internacional. A comunicação por e-mail, e outras formas de comunicação mediada por computador 

(CMC), constituem um meio de recompensador para manter as relações com a família, os parceiros 

românticos e os amigos geograficamente distantes, pois tratam-se de alternativas mais económicas, 

de fácil acesso e que permitem uma comunicação mais estratégica comparativamente às interações 

face-a-face (Ramirez, Walther, Burgoon & Sunnafrank, 2002; Johnson, Haigh, Becker, Craig & 

Wigley, 2008). Tognoli (2003) descobriu que os estudantes universitários geograficamente mais 

distantes das famílias relataram mais saudades de casa do que aqueles cujas famílias eram 

geograficamente próximos, recorrendo ao e-mail e aos telefonemas para manter o contacto e 

combater as saudades de casa. Nas relações geograficamente distantes, o e-mail serve para manterem 

as actividades diárias, verificando-se o predomínio das estratégias de auto-revelação (abertura), redes 

sociais e positividade nas relações familiares e de amizade, enquanto que nas relações amorosas são 

mais frequentes as garantias, a abertura, a positividade e as redes sociais (Johnson et al., 2008). 

Wright (2004) verificaram que, nas relações mediadas por computador em estudantes universitários, 

a positividade e abertura foram as estratégias de manutenção mais frequentemente utilizadas. 

 

Neste capítulo apresentaram-se algumas das variáveis que influenciam as saudades de casa, tendo-se 

avançado com o presente estudo para esclarecer o papel destas variáveis no desenvolvimento das 

saudades de casa. 
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2. Apresentação do Estudo: Objetivos e Variáveis 

A globalização contemporânea conduz à eliminação de fronteiras nacionais e expansão de ligações 

transnacionais, incentivando a mobilidade geográfica. Com a internacionalização das universidades, 

constata-se a crescente expansão da mobilidade internacional dos estudantes (Ryan, 2013). As 

saudades de casa são uma consequência frequente da mobilidade geográfica. Dada a escassez de 

estudos empíricos nacionais sobre esta população e considerando que as saudades constituem uma 

característica distintiva e definidora da alma do povo português, o presente estudo pretende 

contribuir para a compreensão do fenómeno das saudades de casa. 

O objetivo geral deste estudo consiste em compreender o fenómeno das Saudades de Casa, 

explorando o efeito preditor de fatores de vulnerabilidade com especial enfoque para o estilo de 

vinculação, as estratégias de adaptação e a mobilidade relacional, e as suas consequências para o 

bem-estar psicológico. Mais especificamente, pretende-se averiguar se os estilos de vinculação, 

Preocupação e Evitação, desempenham um papel relevante no desenvolvimento das Saudades de 

Casa e, por conseguinte, do Mal-estar Psicológico. Para além disso, procura-se investigar se as 

estratégias da adaptação desempenham ou não um papel mediador bem como a Mobilidade 

Relacional.  

Adicionalmente, pretende-se averiguar a influência de fatores de vulnerabilidade do 

desenvolvimento das saudades de casa, designadamente, (a) fatores pessoais como a idade, o género, 

ter namorado(a) e falecimento recente de familiar(es) próximo(s), e (b) fatores situacionais, 

nomeadamente, a situação atual de mobilidade internacional (condições de habitação, frequência do 

programa de mobilidade sozinho ou acompanhado, frequência de contacto com as pessoas do país de 

acolhimento, visitar o país de origem e receber visitas no país de acolhimento), as experiências 

prévias de estar deslocado, e a avaliação subjetiva do desempenho académico. 

Para realizar o presente estudo considerou-se que o estilo de vinculação (Preocupação e Evitação) 

influencia o desenvolvimento das saudades de casa e, consequentemente, do mal-estar psicológico, 

diretamente e com a mediação das estratégias de adaptação do indivíduo e da mobilidade relacional 

(ver Figura 1). 
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Para este estudo foi necessário traduzir e adaptar para português a escala Utrecht Homesickness 

Scale (USH), bem como construir o Questionário de Estratégias de Adaptação em Estudantes em 

Mobilidade Internacional (QEAEMI). Só após a análise fatorial destes instrumentos foi possível 

saber quais as variáveis específicas que esses instrumentos irão medir. Assim, a apresentação das 

hipóteses de estudo e do modelo explicativo detalhado será posterior à definição dessas variáveis 

específicas, ou seja, após a secção referente à descrição dos instrumentos de medida utlizados.

Figura 1. Modelo conceptual  
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3. Método 

3.1. Amostra 

Os participantes deste estudo foram estudantes universitários residentes em Portugal a realizarem 

Programas de Mobilidade Internacional (outgoing), sobretudo Erasmus, no primeiro semestre 

(amostra 1) e no segundo semestre (amostra 2). 

A amostra 1 do estudo foi constituída por 176 participantes, dos quais 118 do sexo feminino (67%) e 

58 do sexo masculino (33%), de idades compreendidas entre os 19 anos e os 32 anos, com uma 

média de 21.40 anos e um desvio-padrão de 1.83. Os indivíduos eram estudantes universitários das 

unidades orgânicas da Universidade do Minho (N = 33; 18.75%), da Universidade de Coimbra (N = 

5; 2.84%), da Universidade de Lisboa (N = 27; 15. 34%), da Universidade Nova de Lisboa (N = 59; 

33.52%) e da Universidade Técnica de Lisboa (N = 52; 29.55%); do 1º ciclo de estudos (N = 87; 

49.4%), do 2º ciclo de estudos (N = 88; 50%) e do 3º ciclo de estudos (N = 1; 0.60%). Os 

participantes frequentavam cursos das seguintes áreas de estudo (www.dges.mec.pt/guias/indarea.asp): 

Ciências (N = 9; 5.11%); Saúde (N = 27; 15.34%); Tecnologias (N = 30; 17.05%); Arquitetura, Artes 

Plásticas e Design (N = 26; 14.77%); Direito, Ciências Sociais e Serviços (N = 13; 7.39%); 

Economia, Gestão e Contabilidade (N = 58; 32.95%); Humanidades, Secretariado e Tradução (N = 8; 

4.55%); Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo (N = 5; 2.84%). 

Ainda sobre a amostra 1, relativamente à situação de mobilidade internacional, 137 indivíduos 

frequentaram o programa apenas durante o primeiro semestre (77.84%) e 39 frequentaram durante os 

dois semestres (22.16%), sendo que 132 estudantes foram acompanhados por familiar(es), 

namorado(a), melhor amigo(a), amigo(a) ou conhecido(a) (75%) em contraste com 44 que foram 

sozinhos (25%). Os participantes estiveram deslocados nas seguintes regiões do mundo: Europa do 

Sul ou Mediterrânea (N = 64; 36.36%); Europa Ocidental e Central (N = 66; 37.50%); Europa 

Oriental ou de Leste (N = 24; 13.64%); Europa do Norte ou Nórdica (N = 15; 8.52%); América (N = 

6; 3.41%); Ásia (N = 1; 0.57%). Quanto ao tipo de habitação, 87 participantes viveram em residência 

universitária (50%), 50 viveram em casa alugada (29%) e 39 viveram em quarto alugado (23%). 

Ainda, 53 indivíduos optaram por viver sozinhos (30%) e 123 indivíduos por partilhar a habitação 

com terceiros (70%). 

A amostra 2 foi composta por 114 indivíduos, 75 do sexo feminino e 39 do sexo masculino, entre os 

19 e os 34 anos, com uma média de 22 anos e um desvio-padrão de 2.39. Tratavam-se de estudantes 

universitários das seguintes universidades: Universidade do Minho (N = 12; 11%); Universidade do 

Porto (N = 47; 41%); da Universidade de Lisboa (N = 12; 11%); da Universidade Nova de Lisboa (N 

= 36; 32%) e da Universidade Técnica de Lisboa (N = 7; 6%). A maioria dos participantes era
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 discente do 2º ciclo de estudos (N = 59; 51,75%) em contraste com 55 discentes do 1º ciclo de 

estudos (48.25%). Os indivíduos frequentavam cursos das seguintes áreas de estudo: Ciências (N = 

14; 12.3%); Saúde (N = 26; 22.8%); Tecnologias (N = 28; 24.6%); Arquitetura, Artes Plásticas e 

Design (N = 5; 4.4%); Direito, Ciências Sociais e Serviços (N = 16; 14%); Economia, Gestão e 

Contabilidade (N = 16; 14%); Humanidades, Secretariado e Tradução (N = 6; 5.3%); Educação 

Física, Desporto e Artes do Espetáculo (N = 1; 0.9%). 

Quanto à mobilidade internacional, todos os participantes frequentaram o programa apenas durante o 

segundo semestre (100%), sendo que 71 estudantes foram acompanhados pelo namorado(a), melhor 

amigo(a), amigo(a) e/ou conhecido(a) (62.28%) em contraste com 43 que foram sozinhos (37.72%). 

As regiões do mundo escolhidas pelos participantes para realizarem o programa de mobilidade 

foram: Europa do Sul ou Mediterrânea (N = 45; 39.47%); Europa Ocidental e Central (N = 48; 

42.11%); Europa Oriental ou de Leste (N=11; 9.65%); Europa do Norte ou Nórdica (N = 8; 7.02%); 

América (N = 2; 1.75%). Sobre o tipo de habitação, 55 participantes viveram em residência 

universitária (48%), 27 viveram em casa alugada (24%) e 32 viveram em quarto alugado (28%). 

Ainda, 38 indivíduos optaram por viver sozinhos (33.33%) e 76 indivíduos por partilhar a habitação 

com terceiros (66.67%). 

 

3.2. Instrumentos de Medida 

Para o presente estudo foram utilizados seis questionários de auto-descrição: questionário 

sociodemográfico, a versão traduzida e adaptada para português da Escala de Homesickness de 

Utrecht (UHS), o Questionário de Estratégias de Adaptação em Estudantes em Mobilidade 

Internacional (QEAEMIEMI), a versão reduzida do Questionário de Experiências com Relações 

Próximas (ERP), Escala de Mudança de Vida (LCS) e a Clinical Outcome Routine Evaluation  - 

Outcome Measure (CORE-OM).  

Seguidamente apresentam-se os instrumentos utilizados bem como os resultados da análise das suas 

qualidades psicométricas com as amostras da investigação. Considerando que três dos instrumentos 

utilizados (ERP, LCS e CORE-OM) se encontram amplamente estudados e adaptados para a 

população portuguesa, apresenta-se somente a avaliação da sua precisão, mais especificamente alfas 

de Cronbach, correlações inter-itens e item-total. Quanto aos instrumentos construídos ou traduzidos 

e adaptados para este estudo, realizou-se a análise fatorial exploratória e a avaliação da precisão com 

a amostra 1 e, posteriormente, a análise fatorial confirmatória com a amostra 2. 
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3.2.1. Escala de Homesickness de Utrecht (UHS) 

A Escala de Homesickness de Utrecht (UHS, Utrecht Homesickness Scale) foi construída por van 

Vliet (2001) e consiste numa medida de auto-relato com 45 itens, extraídos de um estudo preliminar 

de 51 itens, constituídos em cinco fatores que correspondem a características das saudades de casa 

consistentes com os propostos na literatura: saudades da família, saudades dos amigos, dificuldades 

de adaptação, pensamentos ruminativos sobre casa e solidão. Dos 45 itens originais, os autores 

construíram uma terceira versão, reduzindo a escala para 20 itens. Adicionalmente, inclui dois itens 

relativos a prevalência das saudades de casa: “Com que frequência sentiu saudades de casa nas 

últimas 4 semanas?”(item 46) , “Com que frequência sentiu saudades no passado?” (item 47). 

As respostas são Efetuadas com base numa escala de cinco pontos, sendo que do item 1 ao item 45 

varia de Ausente, Fraco, Moderado, Forte a Muito Forte e, do item 46 ao item 47 oscila entre 

Nunca, Raramente, Às vezes, Frequentemente a Muito Frequentemente.  

No processo de tradução e adaptação para português, optou-se por considerar a versão completa da 

escala (45 itens). A tradução da versão original em neerlandês para português foi Efetuada pela 

autora da tese e seu orientador, recorrendo também como referência à versão em inglês, ambas 

facultadas pelo autor da escala. A tradução foi revista por duas pessoas: uma de língua materna 

portuguesa e falante de neerlandês e inglês, uma falante nativa de neerlandês e inglês. A versão 

portuguesa do UHS foi retrovertida por uma tradutora independente e bilingue 

(neerlandês/português). A versão portuguesa e a retroversão da UHS foram enviadas para o autor da 

escala, o qual aprovou a retroversão. 

Efetuou-se a Análise Fatorial Exploratória (AFE), com a extração dos fatores pelo método das 

componentes principais seguida de uma rotação Varimax, excluindo as respostas dos participantes 

que responderam Nunca ao item 46 (amostra 1, N = 223). Para se proceder à determinação do 

número de componentes a considerar, utilizaram-se vários critérios (Moreira, 1999; Marôco, 2011). 

Assim, os componentes comuns retidos foram os que apresentaram um valor próprio (eigenvalue) 

superior a 1, em consonância com o teste do “cotovelo” (Scree plot), uma das melhores técnicas para 

a determinação do número de fatores (Moreira, 1999) e, a percentagem de variância explicada. Para 

avaliar a validade da AFE utilizou-se o critério KMO com os critérios de classificação definidos em 

Marôco (2011). Tendo-se obtido um KMO=0.932, indicador de excelente recomendação 

relativamente à fatorabilidade da matriz de correlações, procedeu-se à AFE. Na interpretação dos 

fatores e na interpretação das escalas utilizaram-se os itens que apresentaram um valor absoluto 

superior a .50, após a rotação Varimax (consultar saturações dos itens no Quadro 1). 
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Da análise fatorial exploratória resultaram quatro fatores (total da variância explicada – 56.26%), ao 

invés dos cinco fatores identificados pelo autor da escala (van Vliet, 2001). Concretizando, na versão 

traduzida e adaptada para português obteve-se: a aglutinação dos fatores Solidão e Dificuldades de 

Adaptação para um só fator – Dificuldades de Adaptação (F1); aglutinação dos fatores Saudades da 

Família e Saudades dos Amigos para um único fator – Saudades da Família e Amigos (F2); o fator 

Pensamentos Ruminativos sobre casa (F3) manteve a composição da versão dos autores originais; e a 

emergência de um novo fator que, devido ao conteúdo dos itens que o constituem, se designou por 

Vinculação ao Local (F4). 

 

Quadro 1. Matriz dos fatores com respetivas saturações da UHS. 

  
Fatores 

  
1 2 3 4 

 
Percentagem de Variância Explicada por Fator 38.59% 9.90% 3.97% 3.81% 

1. Ter dificuldade em adaptar-se à nova situação. .732 .168 .126 .153 

2. Ter crises de choro. .533 .265 .278 -.062 
3. Sentir-se desconfortável na situação nova. .781 .228 .105 .170 

4. Sentir-se perdido(a) na situação nova. .780 .139 .246 .052 

5. Sonhar com a situação antiga. .334 .638 .163 .106 

6. Sentir-se ansioso(a) com a possibilidade de conhecidos não o(a) 
poderem ajudar imediatamente. 

.629 .258 .140 .116 

7. Sentir-se isolado do resto do mundo. .758 .292 .166 -.054 

8. Sentir-se sozinho. .734 .233 .163 -.148 

9. Sentir dificuldade em acomodar-se a novas rotinas diárias. .641 .103 -.011 .305 

10. Sentir-se não amado. .706 .272 .024 .129 

11. Sentir-se desenraizado. .673 .338 .127 .187 

12. Detestar o novo sítio. .523 .504 -.088 .190 

13. Sentir o impulso de regressar a casa. .377 .526 .188 .276 

14. Sentir saudades de pessoas que confia e com quem pode falar. .217 .413 .482 .097 

15. Ter saudades de pessoas conhecidas. .137 .269 .704 .175 

16. Ter saudades de lugares familiares. .120 .366 .649 .313 

17. Procurar caras familiares. .225 .374 .319 .334 

18. Ter saudades do(a) seu(sua) parceiro(a). .093 .344 .359 -.112 

19. Ter saudades da casa antiga. .034 .210 .516 .540 
20. Ter saudades de comidas familiares. -.016 .031 .331 .408 

21. Ter saudades de casa .081 .137 .685 .406 

22. Sentir saudades das rotinas diárias de casa. .289 .281 .369 .530 
23. Sentir saudades do seu ambiente de confiança. .334 .306 .469 .494 

24. Ter saudades da família. .161 .058 .823 .230 

25. Ter saudades dos amigos. .081 .297 .780 .183 

26. Ter saudades dos pais. .095 .058 .815 .202 

27. Ter saudades do(s) seu(s) animal(is) de estimação. .019 -.111 .204 .323 

28. Ter dificuldades em se habituar aos novos costumes. .599 .220 .069 .427 



Método 

29 

 

Saudades de Casa e Estratégias de Adaptação em Estudantes em Mobilidade Internacional:  
Determinantes e Consequências 

 

29. Ter permanentemente pensamentos sobre casa. .382 .533 .279 .306 

30. Arrepender-se da decisão de deixar a situação antiga. .385 .634 -.005 -.013 

31. Ter pensamentos de que aa situação antiga era melhor que o aqui e 
agora. 

.412 .667 .027 .207 

32. Pensar repetidamente no passado. .377 .668 .143 .129 

33. Desejar frequentemente regressar à casa antiga. .343 .613 .228 .367 

34. Ter dificuldades em assumir novos desafios. .598 .377 .010 .235 

35. Desejar repetidamente que tudo seja normal e familiar. .510 .513 .221 .291 

36. Por um lado, quer permanecer na situação nova e, por outro lado, 
quer voltar para a situação antiga. 

.104 .672 .167 .015 

37. Estar mais à vontade na situação antiga do que na situação nova. .412 .565 .161 .216 

38. Sentir que não é capaz de lidar com a nova situação .670 .243 .047 .185 

39. Ter dúvidas sobre o futuro. .250 .312 .079 .081 

40. Perante dificuldades, querer contactar a sua família. .441 .011 .465 .187 

41. Sentir que a sua família tem saudades suas. .055 -.080 .597 .080 

42. Querer estar na situação antiga quando acorda. .529 .470 .138 .328 

43. Sentir saudades dos cheiros do seu antigo meio ambiente. .232 .151 .254 .691 
44. Sentir saudades do aconchego do seu antigo bairro. .199 .217 .215 .755 
45. Sentir saudades da familiaridade das lojas e instalações públicas de 

um antigo bairro. 
.204 .248 .137 .722 

 

Relativamente à consistência interna dos itens, no estudo de van Vliet (2001) o alfa de Cronbach 

para as cinco escalas variou entre .80 a .90. Na versão portuguesa obtiveram-se os seguintes valores 

de alfa de Cronbach: .94 e .88 (para a amostra 1 e a amostra 2, respetivamente) para a subescala 

Dificuldades de Adaptação, .92 e .90 para a subescala Saudades da Família e Amigos, .86 e .84 para 

a subescala Vinculação ao Local, e .91 e .90 para a subescala Pensamentos Ruminativos. Também é 

possível obter um resultado global (indicador da intensidade das saudades de casa), calculado através 

do somatório das subescalas, o qual será o principal indicador utilizado neste estudo, apresentando 

um coeficiente α estratificado (Moreira, 2004, p. 318) de .97 (amostra 1) e .96 (amostra 2). 

Constatou-se a existência de correlações positivas muito significativas (p <0.01) entre as quatro 

escalas, apresentando os seguintes Coeficientes de Pearson: entre Dificuldades de Adaptação e 

Pensamentos Ruminativos (amostra 1: r = 0.75; amostra 2: r = 0.72), entre Dificuldades de 

Adaptação e Vinculação ao Local (amostra 1: r = 0.54; amostra 2: r = 0.53), entre Dificuldades de 

Adaptação e Saudades da Família e Amigos (amostra 1: r = 0.39; amostra 2: r = 0.39), entre 

Saudades da Família e Amigos e Pensamentos Ruminativos (amostra 1: r = 0.48; amostra 2: r = 

0.60), entre Saudades da Família e Amigos e Vinculação ao Local (amostra 1: r = 0.58; amostra 2: r 

= 0.58) e entre Pensamentos Ruminativos e Vinculação ao Local (amostra 1: r = 0.58; amostra 2: r = 

0.71).  
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Figura 2. Análise factorial Confirmatória da UHS na amostra 2 (N = 181). Estimativas estandardizadas dos 
coeficientes de trajectória e R2 dos itens. 

A validade fatorial da UHS foi avaliada na amostra 2 (N = 181) por intermédio de uma análise 

fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 21, SPSS Inc, Chicago, IL). Todos os itens da UHS 

apresentaram pesos fatoriais elevados (λ ≥ 0.5), excepto o item 41 (λ = 0.48). O modelo revelou uma 

qualidade de ajustamento má a sofrível (X2/df = 2.384; GFI = .709; CFI = .835; RMSEA = .088; 

MECVI = 7.922; ver Figura 2).  

Constatou-se que a eliminação de observações outliers não conduziu à melhoria da qualidade de 

ajustamento ((X2/df = 2.450; GFI = .688; CFI = .835; RMSEA = .093; MECVI = 8.658), tendo-se 

optado pela sua permanência na amostra. Todos os itens apresentaram valores de assimetria e 

achatamento adequados, respeitando o pressuposto da normalidade (|Sk|<2 e |Ku|<7, de acordo com 

Kline, 2004 e Finney &DeStefano, 2006 citados por Marôco, 2010). Os itens 42 e 22 foram 

removidos porque, por um lado, os índices de modificação sugeriram a saturação desses itens em 
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Figura 3. Modelo factorial da UHS ajustado à amostra 2 (N = 181). 

fatores diferentes dos resultantes na análise fatorial exploratória (item 42, do fator Dificuldades de 

Adaptação, apresenta uma saturação elevada em Pensamentos Ruminativos, e o item 22, do fator 

Vinculação ao Local, apresenta uma saturação elevada em Saudades da Família e Amigos) e, por 

outro lado, não eram utilizados na cotação da versão original da UHS. Com base na análise dos 

índices de modificação e por existir fundamentação teórica para o efeito (Moreira, 2004), 

correlacionaram-se os erros de medida dos itens 3 e 4 do fator Dificuldade de Adaptação, dos itens 

15 e 16 do fator Saudades da Família e Amigos, e dos itens 30 e 31 do fator Pensamentos 

Ruminativos. À excepção do valor de GFI (.769), obteve-se então uma qualidade de ajustamento 

razoável (X2/df = 1.948; CFI = .892; PGFI = .662; PNFI = .737; PCFI = .819; RMSEA = .073; 

MECVI = 5.917; ver figura 3).  
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O modelo simplificado apresentou uma qualidade de ajustamento significativamente superior à do 

modelo original na amostra sob estudo (X2(455) =  886.267, p<0.05) bem como um MECVI menor 

(5.917<7.922). 

 
3.2.2. Questionário de Estratégias de Adaptação em Estudantes em Mobilidade 

Internacional (QEAEMI) 
Para avaliar as estratégias de adaptação e aspectos conscientes dos mecanismos de defesa 

característicos do indivíduo perante a situação de deslocado, construiu-se uma medida de auto-relato 

designada Questionário de Estratégias de Adaptação em Estudantes em Mobilidade Internacional 

(QEAEMI). Os itens foram construídos com base em revisão de literatura (e.g. Twigger-Ross & 

Uzzell, 1996; van Tilburg et al., 1997; Archer et al., 1998; van Vliet, 2001; Tognoli, 2003; Costa & 

Leal, 2006; Chow & Healey, 2008), na consulta de instrumentos de avaliação do Coping (e.g. 

Lazarus & Folkman, 1984; Carver, Scheier & Weintraub, 1989; Pais-Ribeiro & Santos, 2001; Tap, 

P., Costa, E. & Alves, M., 2005; Costa & Leal, 2006; Kramer, 2010) e dos Mecanismos de Defesa 

(e.g., Andrews, Singh & Bond, 1993; American Psychiatric Association, 1994; Perry & Ianni, 1998; 

Cramer, 2001, 2006; Vaillant, 1992, 1994, 2000; Miceli & Castelfranchi, 2001; Hentschel, Smith, 

Draguns, & Ehlers, 2004; Perry & Henry, 2004; Porcerelli, Cogan, Kamoo & Miller, 2010) e na 

auscultação da opinião de estudantes portugueses que frequentarem o Programa Erasmus em anos 

anteriores. 

O QEAEMI é constituído por 55 itens, sendo cada item avaliado numa escala de 7 pontos, oscilando 

de “Nada a ver comigo” (1 ponto) a “Muito a ver comigo” (7 pontos), existindo um ponto intermédio 

“Neutro” (4 pontos), reportando-se o participante à experiência de Erasmus/Mobilidade 

Internacional. Na sua resposta, o participante deve responder mais especificamente à sua adaptação e 

integração. 

A estrutura interna do QEAEMI (amostra 1, N = 214) foi avaliada pela AFE com a extração dos 

fatores pelo método das componentes principais seguida de uma rotação Varimax. Procedeu-se à 

determinação do número de componentes, tendo-se retido os componentes comuns que apresentaram 

um valor próprio (eigenvalue) superior a 1, em consonância com o teste do “cotovelo” (Scree plot). 

Observou-se um KMO = 0.725, indicando recomendação média relativamente à fatorabilidade da 

matriz de correlações, pelo que se procedeu à AFE. Na AFE extraíram-se oito fatores (variância total 

explicada de 44.78%). Na interpretação dos fatores e na interpretação das escalas utilizaram-se os 

itens que apresentaram um valor absoluto superior a .50, após a rotação Varimax (ver saturações dos 

itens no Quadro 2). 
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Quadro 2. Matriz dos fatores com respetivas saturações da QEAEMI 

 
 

Fatores 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Percentagem de Variância Explicada por 

Fator 12.40% 7.81% 6.95% 4.45% 4.09% 3.12% 3.07% 2.86% 
1. Quando vamos para um sítio novo, é bom 

irmos sozinhos. 
-.052 .157 -.080 -.355 -.168 .396 .146 .353 

2. Aprende-se a lidar com as saudades. -.098 .050 .102 .117 .153 .775 .102 -.012 
3. Nesta situação, aprende-se a lidar com o 

sentimento de falta. 
.103 -.049 -.067 .013 .088 .794 .091 -.105 

4. Sinto uma dor na barriga quando me sinto 
só. 

.497 -.001 .028 .187 .090 -.020 .111 -.041 

5. Sair de casa tornou-me mais independente, 
adulto(a). 

-.016 -.056 .002 .130 .475 .509 .006 .026 

6. Bebo para não pensar. .288 .407 .233 .341 -.165 .100 -.206 .175 
7. A pessoa que sou aqui não tem nada a ver 

com a pessoa que sou em casa. 
.413 .322 .081 .082 -.014 .121 -.024 .125 

8. Imagino que os meus amigos estão a bater à 
porta. 

.363 -.040 .307 .278 -.011 .035 -.200 .165 

9. Liberto os meus sentimentos negativos. .122 .133 .172 .161 .294 .293 .074 .139 
10. Virei-me mais para a minha religião. .106 -.012 .887 .052 -.028 .018 .058 .000 
11. Quando sinto saudades de casa, organizo 

uma festa. 
.156 .030 .036 .629 .093 .048 .165 .216 

12. Não tenho tempo para parar e pensar nas 
saudades. 

-.199 .465 .046 .014 .074 .176 .161 -.047 

13. Se tenho um problema, procuro esquecê-lo. .081 .212 .072 .537 -.144 .226 .120 .021 
14. Sinto que estou constantemente numa 

montanha russa: tão depressa estou bem 
como, minutos depois, me sinto em baixo. 

.690 .023 .029 .110 -.186 -.001 .116 .026 

15. Enquanto estiver por cá, quero arranjar um 
namorado. 

-.003 .103 -.046 .114 -.053 -.056 .107 .687 

16. Falo todos os dias com a família e/ou 
amigos. 

.173 -.278 .031 .215 .102 -.046 .117 -.370 

17. Não há razão para sentir saudades porque é 
uma separação curta e voltarei a estar com a 
minha família quando regressar. 

-.342 .502 -.069 .098 .113 .145 .281 -.073 

18. Estou a ter problemas em dormir. .596 .090 -.028 .006 -.030 -.034 .065 -.027 
19. Comer ajuda-me a preencher um vazio. .551 .075 .100 .031 -.020 .048 .115 .035 
20. Esta experiência permitiu-me sentir-me 

indiferente em relação aos meus pais. 
.303 .648 .028 .129 .049 -.057 -.013 .071 

21. Procuro ajudar outras pessoas que estejam a 
passar pelo mesmo que eu. 

.176 .018 .143 .219 .266 .054 .535 .046 

22. Aceitei esta experiência para fugir da minha 
família. 

,175 ,637 ,001 -,008 -,202 -.032 .119 .126 

23. Combato a solidão, estabelecendo novas 
relações. 

.190 .192 .065 .329 .159 .135 .345 .323 

24. Rezo mais frequentemente. .074 -.005 .864 .041 .074 -.004 .093 -.049 
25. Antes de vir, pensei nas dificuldades que 

poderia ter e como devia agir para as 
ultrapassar. 

.113 .138 -.022 .067 .707 -.001 .034 -.004 



Método 

34 

 

Saudades de Casa e Estratégias de Adaptação em Estudantes em Mobilidade Internacional:  
Determinantes e Consequências 

 

26. Se sinto que a situação está fora do meu 
controlo, peço ajuda a profissionais 
(ex.associação Erasmus, professores, 
psicólogos). 

.149 .025 .162 -.050 .378 .048 .172 -.035 

27. Vou a festas todas as noites. -.262 .245 -.151 .484 .100 .056 -.037 .233 
28. Esta experiência fez-me afastar mais dos 

meus pais. 
.303 .528 -.094 .045 -.011 .000 -.009 .184 

29. Gosto de estar só comigo. .197 .201 -.024 -.450 -.085 .391 -.025 .198 
30. A melhor forma de lidar com as saudades é 

não vir a casa. 
.294 .496 .040 .123 .146 .058 -.160 -.110 

31. Descarrego a minha raiva ou desespero, 
gritando ou chorando. 

.575 -.098 .052 .038 .124 -.070 -.073 -.071 

32. Perante dificuldades, desabafo com a minha 
família e amigos. 

.092 -.327 .033 .217 .175 .184 .417 .022 

33. Vim para aqui para pôr à prova as minhas 
relações com a família e os amigos do local 
de origem. 

.293 .073 .006 .423 -.063 .179 .128 .044 

34. Acredito que Deus me ajuda nos momentos 
mais difíceis. 

.030 -.037 .777 .055 -.010 .063 .128 -.144 

35. Frequentemente, vejo vídeos da minha 
família e dos meus amigos. 

.283 -.118 .266 .154 .005 -.207 .203 .128 

36. Não preciso ter as pessoas de quem eu gosto 
perto de mim para me sentir bem. 

-.276 .360 -.074 -.068 -.068 .309 -.061 .125 

37. Tenho dificuldade em concentrar-me. .472 .177 .094 .097 -.147 -.129 .209 .014 
38. Alivio as saudades e a solidão fazendo 

actividades criativas, como escrever um 
"diário de bordo" ou aprender a cozinhar. 

.383 -.087 .123 .150 .221 -.006 .129 .357 

39. Fumo e/ou tomo drogas para acalmar a 
minha angústia. 

.194 -.016 .091 .295 -.311 .169 -.062 .318 

40. Mesmo quando não gosto de alguém, 
esforço-me para ser muito simpático(a). 

.240 .133 .020 -.011 -.076 -.056 .558 .025 

41. Estou feliz por estar aqui mas, ao mesmo 
tempo, culpado(a) por não estar em casa. 

.440 -.090 .021 .233 -.086 -.015 .257 -.071 

42. Procuro conforto e apoio nas pessoas que 
estão a passar pelo mesmo que eu. 

.323 -.087 .102 .368 .108 .130 .521 .077 

43. Se estou deprimido(a), isolo-me e só saio 
quando estiver bem. 

.642 .041 .049 -.218 .077 .104 .089 .006 

44. Não sinto a falta da minha família nem dos 
meus amigos. 

-.300 .699 .043 -.022 -.030 .065 -.210 .046 

45. Praticar desporto ajuda-me a relaxar. -.057 .104 .298 .056 .116 -.124 .124 .294 
46. Procurei previamente saber o máximo de 

informações sobre a universidade, o país e a 
cultura. 

-.133 -.084 .130 -.090 .492 .015 .090 .023 

47. O silêncio incomoda-me. .194 .006 .154 .569 .041 -.222 .089 -.051 
48. Esta experiência permitiu-me perceber que 

os meus pais não me fazem falta. 
.081 .669 -.073 .006 -.035 -.126 .036 .157 

49. Conforta-me quando ajudo os outros. -.034 -.038 .185 -.001 .172 .112 .664 .025 
50. Não me sinto apoiado pelos meus amigos do 

local de origem. 
.467 .093 -.049 .061 -.116 .068 -.106 -.032 

51. Penso envolver-me sexualmente com 
alguém aqui. 

-.094 .248 -.213 .129 .066 -.013 -.044 .687 

52. Quando estou sozinho(a), descubro aspectos 
importantes em mim que desconhecia. 

.266 -.104 .119 -.068 .370 .199 -.058 .428 
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53. Encaro esta experiência como uma 
possibilidade de conhecer novas culturas. 

-.337 -.043 -.144 .062 .486 .143 .311 -.016 

54. Estou sempre a ouvir música porque me faz 
lembrar as minhas origens. 

.468 -.095 .044 .167 .142 -.016 .230 .282 

55. Vou cumprir os objectivos que estipulei para 
esta experiência. 

-.167 -.121 -.183 .080 .573 .087 -.012 .056 

 

Organizando os fatores de acordo com os extremos de maturidade e adaptabilidade, do nível mais 

imaturo/menos adaptativo para o nível mais maturo/mais adaptativo: a Conversão (F1); Acting-out 

Sexual (F8), Distração (F4), Recalcamento (F2), Recurso à Religião (F3), Apoio Social (F7), 

Controlo e Aceitação (F6) e Planeamento e Antecipação (F5). 

Quanto à consistência interna das escalas, após eliminação dos itens: 17 (F1); 5 (F5); 40 (F6), 

obtiveram-se os valores de alfa de Cronbach contemplados na Tabela 1. Para a maioria das escalas, 

obtiveram-se alfas de Cronbach aceitáveis tendo em conta o reduzido número de itens. Contudo, 

salientam-se os valores reduzidos nas subescalas de Distração (amostra 1: .518; amostra 2: .231) e de 

Planeamento e Antecipação (amostra 1: .343; amostra 2:.185), devendo-se este facto sobretudo 

reduzido número de itens que as constituem, pelo que se sugere que, em trabalhos futuros, se 

incluam mais itens nestas subescalas. 

 

Tabela 1. Consistência interna das subescalas do QEAEMI. 

       Alfa de Cronbach  
 

Número 
de Itens 

Itens 

Factor 
 

Amostra 1 Amostra 2     

Conversão (F1) .710 .731 
 

5 
 

14, 18, 19, 31, 43 

Recalcamento (F2) .764 .659 
 

5 
 

20, 22, 28, 44, 48 

Recurso à Religião (F3) .826 .840 
 

3 
 

10, 24, 34 

Distracção (F4) .518 .231 
 

3 
 

11, 13, 47 

Planeamento e Aceitação (F5) .343 .185 
 

2 
 

25, 55 

Controlo e Aceitação (F6) .802 .807 
 

3 
 

2, 3 

Apoio Social (F7) .671 .560 
 

3 
 

21,42, 49 

Acting-out Sexual (F8) .682 .541   2   15, 51 

 
Relativamente à correlação entre as oito escalas, utilizando o coeficiente de Pearson, os resultados 

revelam a existência de (a) correlação negativa significativa (p <0.05) entre a Conversão e o 

Controlo e Aceitação (amostra 1: r = -.163); (b) de correlações positivas significativas entre a 

Conversão e a Distracção (amostra 1: r = .287; amostra 2: r = .328; p < 0.01), entre a Conversão e o 

Apoio Social (amostra 1: r =.314; amostra 2: r = .356; p < 0.01), entre o Acting-out Sexual e o 

Recalcamento (amostra 1: r = .384; amostra 2: r = .358; p < 0.01), entre o Apoio Social e  

Planeamento e Antecipação (amostra 1: r = .293; amostra 2: r = .306; p < 0.01), entre a Distracção e 
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Figura 4. Análise factorial Confirmatória da QEA na amostra 2 (N = 166). Estimativas estandardizadas 
dos coeficientes de trajectória e R2 dos itens. 

o Apoio Social (amostra 1: r = .251; amostra 2: r = .276; p < 0.01), entre o Controlo e Aceitação e o 

Apoio Social (amostra 2: r = .278; p < 0.01), entre o Recurso à Religião e o Planeamento e 

Antecipação (amostra 1: r = . 215, p < 0.01; amostra 2: r = .237, p < 0.05 ), entre a Conversão e o 

Recurso à Religião (amostra 1: r = .187; p < 0.05), entre a Distracção e o Recurso à Religião 

(amostra 1: r = .171; amostra 2: r = .191; p < 0.05), e entre o Recurso à Religião e o Apoio Social 

(amostra 1: r = .178; amostra 2: r = .196; p < 0.05). 

A validade fatorial da QEAEMI testada na amostra 2 (N = 166) realizando-se a análise fatorial 

confirmatória com o software AMOS (v. 21, SPSS Inc, Chicago, IL). O modelo revelou uma 

qualidade de ajustamento razoável a boa (X2/df = 1.392; GFI=.891; CFI = .891; RMSEA = .049; 

MECVI = 3.206; ver Figura 4).  
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Os valores de assimetria e achatamento dos itens revelaram-se adequados para a assunção do 

pressuposto da normalidade (|Sk| < 3 e |Ku| <7, de acordo com Kline, 2004 e Finney & DeStefano, 

2006, citados por Marôco, 2010). Constatou-se que a eliminação de duas observações outliers não 

conduziu a melhoria de qualidade de ajustamento (X2/df = 1.463; GFI = .860; CFI = .871; RMSEA = 

.053; MECVI = 3.355), decidindo-se mantê-los na amostra. A maioria dos itens da QEAEMI 

apresenta pesos fatoriais elevados (λ ≥ 0.5), à excepção dos itens 11, 13, 44, 47, 49, 51 e 55. O 

AMOS advertiu para a existência de variâncias negativas nos itens 2 e 15. Esta situação foi 

solucionada pela (a) inclusão do item 5 no fator Controlo e Antecipação, anteriormente excluído para 

aumentar o alfa de Cronbach e (b) eliminação do item 15, uma vez que o seu conteúdo não se 

relaciona de forma evidente com o item 51. Perante estes resultados anómalos na AFC, sugere-se a 

eliminação do Acting-out Sexual do QEAEMI, desencorajando-se que esse fator seja utilizado em 

estudos futuros. Após a eliminação do Fator 8 e do item 44, o qual apresentou índices de 

modificação elevados, e a integração do item 5 no fator Controlo e Aceitação, obteve-se um modelo 

simplificado com uma qualidade de ajustamento boa a muito boa (X2/df = 1.287; GFI = .885; CFI = 

.925; RMSEA = .042; MECVI = 2.580), significativamente superior ao modelo original (ver Figura 

5). 

 
3.2.3. Questionário de Experiências com Relações Próximas (ERP) 

O Questionário de Experiências em Relações Próximas é a versão portuguesa do “Experiences in 

Close Relationships” (Brennan, Clark, & Shaver, 1998), traduzido e adaptado por Moreira et al. 

(2006). O instrumento é constituído por 36 itens, distribuídos por duas subescalas: a dimensão 

Preocupação (18 itens) e a dimensão Evitação (18 itens). Neste estudo utilizou-se a versão reduzida, 

composta por 12 itens, dos quais 6 avaliam a Preocupação e 6 a Evitação. Em ambas as versões, os 

itens são intercalados de forma sistemática, correspondendo os ímpares à escala de Evitação e os 

pares à escala de Preocupação. Cada item é respondido numa escala de sete pontos, com apenas os 

pontos extremos (1 – “Discordo fortemente”, 7 – “Concordo fortemente”) e o ponto central (4 – 

“Neutro/Misto”), com uma descrição verbal solicitando ao participante que avalie o grau em que 

cada afirmação descreve os seus sentimentos nas relações próximas. Para a cotação foi necessário 

proceder à inversão dos itens 1, 5 e 7 (na versão completa, correspondem aos itens 27, 33 e 31, 

respetivamente), por estarem formulados no sentido oposto ao da generalidade da escala. 
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Quanto à consistência interna, na versão portuguesa completa os valores de alfa de Cronbach são .93 

para a escala de Evitação e .87 para a escala de Preocupação. Nesta investigação, usando a versão 

reduzida da escala, os valores de alfa de Cronbach obtidos foram .79 e .82 (para a amostra 1 e 2, 

respetivamente) para a subescala de Evitação, e .84 e .81 para a subescala de Preocupação. 

Utilizando o coeficiente de Pearson verificou-se que não existe uma correlação significativa (amostra 

1: r = .07, ns; amostra 2: r = -.07, ns) entre as subescalas, comprovando tratar-se de variáveis 

autónomas dentro do mesmo domínio. 

Figura 5. Modelo factorial da QEA ajustado à amostra 2 (N = 166). 
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3.2.4. Escala de Mudança de Vida (LCS) 

A Escala de Mudanças de Vida (LCS, “Life Change Scale”; Ganchinho, 2011) foi construída a partir 

do Network Management Inventory (NMI; Gillath & Selcuk, 2008 citado por Gillath, Johnson, 

Selcuk & Teel, 2011) e consiste numa medida de auto-relato de 29 itens, composta por três fatores: a 

Iniciação (ex. “Gosto de conhecer novas pessoas”), a Manutenção (ex. “Gosto de manter contacto 

com os velhos amigos.”) e a Terminação (ex. “É difícil para mim manter os laços sociais 

existentes”), correspondendo à tendência para iniciar, manter ou terminar os laços sociais, 

respetivamente. Na LCS é pedido ao participante que se responda como gere a sua rede social (ex. 

pais, irmãos, família, namorado(a), amigos, colegas) quando lida com mudanças significativas na sua 

vida (ex. ingressar numa nova escola ou emprego, mudar para outra idade). Para a avaliação nas 

respostas é utilizada uma escala de 7 pontos, que varia de 1 (“Discordo Fortemente”) a 7 (“Concordo 

Fortemente”), com um ponto central de 4 (“Neutro/Misto”). Para a análise dos dados Efetuou-se a 

inversão prévia dos itens 6 e 14, por estarem formulados no sentido contrário ao da escala.  

Os resultados da AFE foram diferentes dos referidos por Ganchinho (2011), tendo-se extraído três 

fatores (variância total explicada de 52.76%), pelo método das componentes principais seguida de 

uma rotação Varimax. A determinação do número de componentes foi com base na selecção dos 

componentes comuns que apresentaram um valor próprio (eigenvalue) superior a 1, em consonância 

com o teste do “cotovelo” (Scree plot). Na interpretação dos fatores e na interpretação das escalas 

utilizaram-se os itens que apresentaram um valor absoluto superior a .50, após a rotação Varimax 

(ver saturações dos itens no Quadro 3). 

 
Quadro 3. Matriz dos fatores com respetivas saturações da LCS. 

 
Fatores 

 
Percentagem de Variância Explicada  

1 
34.91% 

2 
9.93% 

3 
7.91% 

1. Desligo-me dos meus amigos. .682 -.297 -.124 
2. Tendo a dissolver a minha rede social. .636 -.176 -.058 
3. É fácil para mim adicionar mais pessoas à minha rede social. .005 .161 .710 
4. A proximidade que sinto pelos membros da minha rede social tende 
a diminuir. 

.745 -.077 .002 

5. Dedico recursos à manutenção dos meus laços sociais. -.108 .629 .201 
6. Acho difícil adicionar novas pessoas à minha rede social. .420 .012 -.699 
7. Dedico tempo à manutenção dos meus laços sociais. -.305 .674 .201 
8. Gosto de conhecer novas pessoas. -.185 .254 .640 
9. Procuro novos relacionamentos. .153 .338 .548 
10. Adiciono muitas vezes novas pessoas à minha rede social. .075 .305 .638 
11. Manter contacto com os antigos amigos é um fardo para mim. .633 -.209 -.051 
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12. Tenho tendência para perder o contacto com as pessoas da minha 
rede social. 

.814 -.244 -.177 

13. Tenho tendência a perder as pessoas da minha rede social. .771 -.174 -.286 
14. Mantenho contacto com os antigos membros da minha rede social. -.548 .446 .227 

15. Frequentemente, recorro aos antigos membros da minha rede 
social para obter apoio. 

-.227 .609 .216 

16. Inicio relacionamentos com novas pessoas para partilhar 
actividades sociais. 

.143 .469 .325 

17. Já não partilho actividades com os antigos membros da minha rede 
social. 

.654 -.169 -.193 

18. Tornei-me distante da minha antiga rede social. .736 -.214 -.200 
19. Gosto de fazer novos amigos. -.275 .191 .586 
20. É difícil para mim largar os laços sociais existentes. -.089 .600 -.084 
21. Entro em contacto regularmente com os membros da minha antiga 
rede social. 

-.434 .674 .058 

22. Gosto de manter contacto com os velhos amigos. -.447 .551 .212 
23. Contacto com os membros da minha antiga rede social menos 
frequentemente. 

.493 -.140 .128 

24. É fácil para mim conhecer novas pessoas. -.284 .033 .769 
25. Telefono ou envio e-mails para os membros da minha antiga rede 
social. 

-.239 .663 .109 

26. Não necessito do apoio dos membros da minha antiga rede social. .332 -.417 -.225 

27. É difícil para mim manter os laços sociais existentes. .745 -.113 -.092 
28. Invisto tempo e recursos na manutenção dos meus 
relacionamentos. 

-.288 .658 .220 

29. Acho difícil conhecer novas pessoas. .580 .196 -.564 

 

Quanto à consistência interna, Gillath et al. (2011) obteve alfas de Cronbach para os três fatores 

entre .81 e .89. No presente estudo, obteve-se um alfa de Cronbach de .91 e .83 (amostra 1 e amostra 

2, respetivamente) para a subescala de Terminação, de .86 e .83 para a subescala de Manutenção, e 

de .80 e .84 para a subescala de Iniciação. Relativamente à correlação entre as três subescalas, 

através do Coeficiente de Pearson, obteve-se (a) uma correlação negativa muito significativa entre a 

Terminação e a Iniciação (amostra 1: r = -.42, p < .01) e entre a Terminação e a Manutenção 

(amostra 1:  r = -.45, p < .01; amostra 2: r = -.53, p < .01); (b) e uma correlação positiva muito 

significativa entre a Iniciação e a Manutenção (amostra 1: r = .39, p < 0.01; amostra 2: r = .31, p < 

0.01). 

 
3.2.5. Clinical Outcome Routine Evaluation  - Outcome Measure (CORE-OM) 

O Clinical Outcome Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) (Evans et al., 2000) é um 

instrumento europeu de autorrelato que visa medir o bem-estar psicológico de adultos. É composto 

por 34 itens, que podem ser agrupados em várias dimensões: a) Bem-estar subjetivo (W; 4 itens), b) 
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Queixas e sintomas (P; 12 itens), c) Funcionamento social e pessoal (F; 12 itens) e d) 

Comportamentos de risco (R; 6 itens). Para este estudo utilizou-se a versão traduzida e adaptada para 

a língua portuguesa (Sales, Moleiro, Evans & Alves, 2011). A escala de avaliação dos itens varia de 

“Nunca” (0 pontos) a “Sempre, ou Quase Sempre” (4 pontos), sendo solicitado ao indivíduo que se 

posicione quanto à forma como se sentiu na última semana. Para a cotação, procedeu-se à inversão 

prévia dos itens 3, 4, 7, 12, 19, 21, 31 e 32 e optou-se por não considerar os itens do domínio 

Comportamentos de Risco, por se tratar de alertas ou marcadores clínicos e não de uma subescala 

per se do CORE-OM.  

A consistência interna da versão portuguesa do CORE-OM revelou-se bastante adequada (α > 0.8) e 

comparável à versão original dessa medida. No presente estudo também se obteve uma consistência 

interna adequada na amostra 1 (F: α = .88; P: α=.92; W: α = .74; R: α = .91) e na amostra 2  (F: α = 

.81; P: α=.88; W: α = .71; R: α = .81); o coeficiente de α estratificado (Moreira, 2004, p. 318) do 

score global (somatório das subescalas F, P e W) foi .95 (amostra 1) e .93 (amostra 2). 

Correlações positivas muito significativas (p < 0.01) foram encontradas entre as quatro subescalas: 

entre o Funcionamento e as Queixas e Sintomas (amostra 1: r = .741; amostra 2: r = .694), entre o 

Funcionamento e os Comportamentos de Risco (amostra 1: r = .639; amostra 2: r = .275), entre o 

Funcionamento e o Bem-estar Psicológico (amostra 1: r = .773; amostra 2: r = .776), entre as 

Queixas e Sintomas e Bem-estar Psicológico (amostra 1: r = .809; amostra 2: r = .743), entre os 

Comportamentos de Risco e o Bem-estar Psicológico (amostra 1: r = .575), entre as Queixas e 

Sintomas e os Comportamentos de Risco (amostra 1: r = .564). 

 

3.3. Formulação de Hipóteses de Estudo 

Após a definição das variáveis fez-se o modelo explicativo detalhado (ver Figura 6). No modelo 

apresentado, sugere-se que a Preocupação se relaciona positivamente com a Conversão e o Apoio 

Social, a Manutenção, as Saudades de Casa e o Mal-Estar Psicológico e se relaciona negativamente 

com a Terminação. Perante a situação de deslocados, a literatura indica que os indivíduos ansiosos 

apresentam acentuadas dificuldades de adaptação, elevada ansiedade e intensas saudades de casa 

(Eurelings-Bontekoe, 2005; van Vliet, 2001), ansiando com o reencontro das figuras de vinculação e 

do seu ambiente doméstico (van Tilburg, 2005). Posto isto, sugere-se que nestes indivíduos haja o 

predomínio da Conversão, somatizando as saudades de casa, e do Apoio Social, em especial das 

figuras de vinculação, aumentando a Manutenção das relações antigas, e diminuindo a Terminação. 

Por conseguinte, os indivíduos preocupados apresentarão intensas Saudades de Casa e elevado Mal-

estar Psicológico. 
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Por outro lado, os indivíduos evitantes vivenciarão a situação de deslocados como uma experiência 

de “não” saudades de casa (van Vliet, 2001), evitando a dependência emocional, o que tende a 

conduzir a um maior isolamento e ao evitamento do estabelecimento de novas relações. Daí que, 

numa tentativa de recusar lidar com as Saudades de Casa e se isolarem, se propõe que vivenciam as 

Saudades de Casa com elevado recurso ao Recalcamento e reduzida procura de Apoio Social, 

aumentando a tendência para a Terminação e diminuindo a Manutenção das relações (Gillath et al., 

2011). Esta situação originará maior Mal-estar Psicológico. De salientar que o recurso ao 

Recalcamento pode dar origem a scores mais baixos em auto-relatos de Mal-estar Psicológico. 

Quanto às estratégias de adaptação utilizadas pelo indivíduo em mobilidade internacional, prevê-se 

que o indivíduo com níveis mais elevados de Saudades de Casa e Mal-estar Psicológico apresente 

maior recurso a estratégias mais imaturas e menos adaptativas (Vaillant, 2000; Cramer, 2006). 

Uma maior Iniciação irá originar menos Saudades de Casa e menor Mal-estar Psicológico. Em 

oposição, uma maior Terminação conduzirá a mais saudades de casa e maior Mal-estar Psicológico. 

Por fim, propõe-se que as Saudades de Casa se relacionem positivamente com o Mal-Estar 

Psicológico (e.g., Fisher & Hood, 1987, 1988; Thurber & Walton,2012; Oishi, in press). 

Figura 6. Modelo explicativo detalhado. 
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Tendo por base a revisão de literatura e o modelo conceptual apresentado, apresentam-se as 

principais hipóteses do estudo: 

1. A dimensão Preocupação relaciona-se (a) positivamente com a Conversão e o Apoio Social, (b) 

positivamente com a Manutenção e negativamente com a Terminação, (c) positivamente com as 

Saudades de Casa e o Mal-estar Psicológico; 

2. A dimensão Evitação relaciona-se (a) positivamente com o Recalcamento e negativamente com o 

Apoio Social e (b) negativamente com a Manutenção e positivamente com a Terminação (c) 

positivamente com o Mal-estar Psicológico; 

3. A Conversão relaciona-se (a) negativamente com a Iniciação e positivamente com a Terminação, 

(b) positivamente com as Saudades de Casa e o Mal-estar Psicológico; 

4. A Distração tem uma relação positiva com as Saudades de Casa e o Mal-estar Psicológico; 

5. O Recalcamento relaciona-se (a) positivamente com Terminação mas negativamente com a 

Manutenção e (b) negativamente com as Saudades de Casa; 

6. O (a) Apoio Social, (b) o Controlo e Aceitação e (c) o Planeamento e Antecipação relacionam-se 

positivamente com a Iniciação e Manutenção; 

7. A Iniciação relaciona-se negativamente com as Saudades de Casa e com o Mal-estar Psicológico; 

8. A Terminação relaciona-se positivamente com as Saudades de Casa e com o Mal-estar 

Psicológico; 

9. As Saudades de Casa relacionam-se positivamente com o Mal-Estar Psicológico. 

 

3.4. Procedimento 

As amostras foram recolhidas através de questionários disponibilizados on-line, via Qualtrics 

(https://ulfp.eu.qualtrics.com ). A investigadora e o orientador apresentaram o estudo, via e-mail, aos 

departamentos de mobilidade das Reitorias e/ou das unidades orgânicas das Universidades referidas 

na descrição da amostra, solicitando a sua colaboração e apelo à participação junto dos seus 

estudantes envolvidos em programas de mobilidade internacional (outgoing). Com o intuito de 

explicitar com maior detalhe a investigação, facultou-se às instituições contactadas um documento 

explicativo com uma breve descrição do projecto, procedimentos relativos à sua colaboração e à dos 

participantes, e outras informações relevantes. 

Foi possível assegurar a colaboração das seguintes universidades: Universidade de Lisboa, 

Universidade Técnica de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Coimbra, 

Universidade do Porto e Universidade do Minho. 

A disponibilização dos questionários efetuou-se quando os participantes já se encontravam no país 

de acolhimento há pelo menos 13 semanas. Este momento da recolha de dados deveu-se aos 
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seguintes aspectos: (a) o início da frequência deste mestrado coincidiu com o início do programa de 

mobilidade para os alunos do primeiro semestre, (b) o protocolo implicou a construção de uma escala 

(QEAAMI) e a tradução de outra escala e aprovação da tradução por parte dos autores da escala 

(UHS), (c) só após conclusão do protocolo foi possível submeter o projecto a aprovação da Comissão 

de Ética e Deontologia da FP-UL. Por forma a manter as mesmas condições na amostra 2, respeitou-

se o mesmo período de recolha de dados. Em investigações futuras sugere-se que a recolha de dados 

se realize entre as quatro e as sete semanas. 

A duração aproximada do preenchimento do questionário era de 20 minutos. Por forma a garantir o 

anonimato, solicitou-se apenas aos departamentos de mobilidade das universidades o envio, por e-

mail, de um pedido de colaboração no estudo aos seus alunos em mobilidade internacional. O pedido 

de colaboração incluía uma mensagem introdutória sobre o estudo, o objetivo geral da investigação, 

a garantia do anonimato e informação sobre a duração do preenchimento do protocolo, tendo sido 

também anexado um documento explicativo da investigação. Após aceitarem participar 

voluntariamente na investigação, respondendo positivamente ao consentimento informado, os 

participantes iniciavam o preenchimento on-line do protocolo. 
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4. Resultados 

  

4.1. Plano de Análise dos Dados 

Apesar de se ter estudado fatores relativos a outcomes (e.g. frequência e prevalência de saudades de 

casa, sucesso académico) e antecedentes (e.g. appraisal, distância geográfica, experiências prévias de 

separação de casa e homesickness prévio) das saudades de casa, os resultados obtidos não serão 

explorados aqui por limitações de espaço. 

Para a análise dos dados foram utilizados os programas SPSS Statistics e SPSS Amos, ambos versão 

21. Primeiramente, procedeu-se à análise inicial em SPSS Statistics, eliminando-se as correlações 

não verificadas. Dada a complexidade das relações previstas entre as variáveis do modelo e as 

hipóteses formuladas, recorreu-se à Análise de Equações Estruturais, através do SPSS Amos, por ser 

uma técnica de modelagem que permite testar a validade e aperfeiçoar os modelos com relações 

causais entre variáveis (Arbuckle, 2011). O modelo testado em SPSS Amos apresenta-se na Figura 7. 

Para a AFE e AFC do modelo apenas foram contemplados os participantes que responderam a todos 

os itens das variáveis incluídas no modelo.  

Inicialmente efetuou-se um estudo exploratório do modelo com a amostra 1 (N = 176). 

Figura 7. Modelo modificado (Estudo Exploratório com a Amostra 1: N = 176). 
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Figura 8. Modelo Ajustado (Estudo Exploratório com a Amostra 1: N = 176). 

O modelo apresentou uma qualidade de ajustamento má (X2/df = 3.819; GFI = .841; CFI = .751; 

RMSEA = .127; MECVI = 1.862). Todas as variáveis obtiveram valores de assimetria e achatamento 

indicadores de respeitarem a distribuição Normal (|Sk| < 2 e |Ku| < 7, de acordo com Kline, 2004 e 

Finney & DeStefano, 2006, citados por Marôco, 2010). Constatou-se a ausência de outliers, após 

avaliação da distância quadrada de Mahalanobis (D2 ). Procedeu-se à eliminação dos efeitos não 

significativos entre as variáveis, retirando-se as seguintes relações directas: da Terminação sobre o 

Mal-estar Psicológico e do Apoio Social sobre as Saudades de Casa. Na análise sequencial dos 

índices de modificação (IMs), o modelo integrou as seguintes correlações, por existir fundamentação 

teórica para tal (Arbuckle, 2011): entre a Manutenção e Terminação; entre a Manutenção e a 

Iniciação; entre a Distracção e o Apoio Social; entre a Terminação e a Iniciação; entre o Apoio 

Social e a Conversão.  

O modelo ajustado (ver Figura 8) apresenta uma qualidade de ajustamento boa (X2/df = 1.467; GFI = 

.936; CFI = .961; RMSEA = .052; MECVI = 1.082), notoriamente superior do modelo original. 
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Figura 9. Modelo Ajustado (Estudo Confirmatório com a Amostra 2: N = 114). 

Posteriormente, validou-se o modelo ajustado na etapa anterior utilizando a amostra 2 (N = 114). Os 

resultados revelam uma qualidade de ajustamento má a sofrível (X2/df = 2.309; GFI = .865; CFI = 

.809; RMSEA = .108; MECVI = 2.144). Os valores de assimetria das variáveis foram adequados, 

cumprindo o pressuposto da normalidade (|Sk| < 2 e |Ku| < 7, de acordo com Kline, 2004 e Finney & 

DeStefano, 2006, citados por Marôco, 2010). A existência de outliers foi avaliada pela distância 

quadrada de Mahalanobis (D2 ), tendo-se constatado a ausência de outliers. Prosseguiu-se com o 

ajustamento do modelo, incorporando as modificações sugeridas pelo SPSS Amos, seguindo uma 

análise sequencial dos Índices de Modificação, iniciando pelos de valores mais elevados, desde que 

teoricamente suportadas. Na respecificação do modelo procedeu-se à eliminação de relações não 

significativas entre o Recalcamento e a Manutenção, entre a Distracção e a Manutenção, entre a 

Iniciação e o Mal-estar Psicológico, entre a Evitação e o Apoio Social, entre o Recalcamento e a 

Terminação, entre o Planeamento e Antecipação e a Iniciação, entre a Conversão e a Terminação. 

Também foram inseridas relações directas (do Planeamento para o Mal-estar Psicológico; da 

Conversão para a Distracção) e correlacionaram-se os erros de medida entre o Apoio Social e o 

Planeamento e entre o Controlo e o Apoio Social.  

Após as modificações efetuadas no modelo (Figura 9), obteve-se uma qualidade de ajustamento boa  
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a muito boa (X2/df = 1.292; GFI = .921; CFI = .955; RMSEA = .051; MECVI = 1.614). 

 

4.2. Interpretação dos parâmetros do modelo 

A hipótese 1, que previa um efeito positivo da Preocupação sobre (a) a Conversão (Amostra 1: .32; 

Amostra 2: .50), o Apoio Social (Amostra 1: .18; Amostra 2: .34) e (c) as Saudades de Casa 

(Amostra 1: .12; Amostra 2: .19) e o Mal-estar Psicológico (Amostra 1: .10; Amostra 2: .23), foi 

corroborada. Quanto à existência de (b) uma influência positiva da Preocupação sobre a Manutenção 

e negativa com a Terminação, constatou-se que: o efeito directo da Preocupação sobre a Manutenção 

não era significativo, pelo foi eliminado no modelo antes de se proceder ao estudo exploratório; 

contrariamente ao esperado, os resultados revelaram a existência de uma influência positiva da 

Preocupação sobre a Terminação (Amostra 1: .22 ; Amostra 2: .32). 

Na hipótese 2, considerava-se que a Evitação teria (a) um efeito positivo sobre o Recalcamento 

(Amostra 1: .27; Amostra 2: .31), o qual foi confirmado, e um efeito negativo sobre o Apoio Social, 

que apenas se revelou significativo no estudo exploratório do modelo (Amostra 1: -.25),  tendo sido 

eliminado no modelo final; (b) a influência negativa da Evitação sobre a Manutenção (Amostra 1: -

.30; Amostra 2: -.19) e positiva sobre a Terminação (Amostra 1:.25; Amostra 2: .36) foi corroborada 

bem como (c) a influência positiva a Evitação sobre o Mal-estar Psicológico (Amostra 1: .26; 

Amostra 2: .23). 

A hipótese 3 considerava que a Conversão tinha um (a) efeito negativo sobre a Iniciação (Amostra 1: 

-.31; Amostra 2: -.15), corroborado pelos resultados, e um efeito positivo sobre a Terminação, o qual 

só foi constatado no estudo exploratório (.22), procedendo-se à sua eliminação no modelo final por 

falta de significância no estudo confirmatório; (b) o efeito positivo da Conversão sobre as Saudades 

de Casa (Amostra 1:.51; Amostra 2:.51) e sobre o Mal-estar Psicológico (Amostra 1: .47; Amostra 2: 

.42), foi corroborado.  

Quanto à hipótese 4, referente à existência de uma influência positiva da Distracção sobre as 

Saudades de Casa (Amostra 1: .13; Amostra 2: .08) foi confirmada. No entanto, apenas se obteve 

uma influência positiva da Distracção sobre o Mal-estar Psicológico no estudo exploratório do 

modelo (.13) pois, contrariamente ao previsto, verificou-se uma relação negativa no estudo 

confirmatório (-.12). 

Relativamente à hipótese 5, na qual o Recalcamento teria (a) um efeito positivo sobre Terminação 

mas um efeito negativo sobre a Manutenção, tendo ambos se verificado significativos apenas no 

estudo exploratório (Amostra 1: .25 e -.18, respetivamente) e, por conseguinte, eliminados no 

modelo final; (b) o efeito negativo sobre as Saudades de Casa (Amostra 1: -.29; Amostra 2: -.23) foi 

confirmado. 
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Quanto à hipótese 6, (a) confirmou-se a influência positiva do Apoio Social sobre a Iniciação 

(Amostra 1: .26; Amostra 2: .19) e a Manutenção (Amostra 1: .24; Amostra 2: .26); (b) só se 

comprovou a influência positiva do Planeamento e Antecipação sobre a Manutenção (Amostra 1: 

.08; Amostra 2: .05) pois o efeito positivo do Planeamento e Antecipação sobre a Iniciação (Amostra 

1: .12) foi eliminado no modelo final por falta de significância no estudo confirmatório; (c) a 

influência positiva do Controlo e Aceitação sobre a Iniciação e a Manutenção não se revelou 

significativa após estudo correlacional das escalas, tendo sido eliminada do modelo antes do estudo 

exploratório.  

Relativamente à hipótese 7, os resultados obtidos apoiam a existência da influência negativa da 

Iniciação sobre as Saudades de Casa (Amostra 1: -.13; Amostra 2: -.08). Contudo, o efeito negativo 

da Iniciação sobre o Mal-estar Psicológico apenas foi verificado no estudo exploratório (Amostra 1: -

.18), justificando a sua eliminação no modelo final.  

A hipótese 8, referente à influência positiva da Terminação sobre as Saudades de Casa o Mal-estar 

Psicológico, apenas se conseguiu comprovar a influência positiva sobre as Saudades de Casa no 

estudo exploratório (Amostra 1: .06), verificando-se o efeito oposto no estudo confirmatório 

(Amostra 2: -.08). Em ambos os estudos exploratório e confirmatório não se verificou uma influência 

positiva significativa da Terminação sobre o Mal-estar Psicológico, a qual foi eliminada no modelo, 

pelo que se rejeita a hipótese. 

Na hipótese 9 considerou-se que as Saudades de Casa tinham um efeito positivo sobre o Mal-Estar 

Psicológico (Amostra 1: .25; Amostra 2: .25), tendo sido confirmada. 

 

Para além das hipóteses formuladas inicialmente, o modelo ajustado resultante do: 

1. Estudo exploratório: apresenta uma influência directa da Evitação sobre o Apoio Social ( -.25), 

da Conversão sobre a Terminação ( .22), da Distracção sobre a Manutenção ( .05), do 

Recalcamento sobre a Terminação ( .25) e a Manutenção ( -.18), do Planetamento e Antecipação 

sobre a Iniciação ( .12) e da Iniciação sobre o Mal-estar Psicológico ( -.18); 

2. Estudo confirmatório: contempla uma influência directa positiva da Conversão sobre a 

Distracção ( .33); uma correlação positiva entre Apoio Social e o Controlo e Aceitação ( .29) e 

entre o Apoio Social e o Planeamento ( .32); uma influência directa negativa do Planeamento e 

Antecipação sobre o Mal-estar Psicológico ( -.22).  

3. Estudos exploratório e confirmatório: em ambos os estudos obteve-se uma correlação positiva 

entre a Distracção e o Apoio Social (Amostra 1: .32; Amostra 2: .14) , entre o Apoio Social e a 

Conversão (Amostra 1: .24; Amostra 2: .28) e entre Manutenção e a Iniciação (Amostra 1: .40; 

Amostra 2: .26); uma correlação negativa entre a Manutenção e a Terminação (Amostra 1: -.60; 
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Figura 10. Modelo final, resultante dos estudos exploratório (N = 176) e confirmatório (N = 114). 

Amostra 2:-.57) e entre a Terminação e a Iniciação (Amostra 1: -.35; Amostra 2: -.12). Ainda, 

não se obteve uma influência significativa da Terminação sobre o Mal-estar Psicológico nem do 

Apoio Social sobre as Saudades de Casa. 

Na Figura 10 representa-se o modelo apurado, integrando os efeitos significativos entre variáveis 

prevalecentes nos estudos exploratório e confirmatório.  

 



 

5. Discussão 

Esta investigação indicou que (1) os indivíduos com um estilo de vinculação mais preocupado 

tendem a manifestar níveis mais intensos de saudades de casa e níveis mais elevados de mal-estar 

psicológico. Este efeito exerce-se de forma direta mas também indireta através do efeito mediador 

das estratégias de adaptação e da mobilidade relacional. Comparativamente, (2) os indivíduos 

evitantes não manifestam saudades de casa e apresentam elevados níveis de mal-estar psicológico; 

(3) as saudades de casa contribuem diretamente para o mal-estar psicológico. Mais especificamente, 

na análise do modelo final verificam-se estas relações: a Preocupação tem uma influência direta 

positiva sobre as Saudades de casa e o Mal-estar psicológico e indireta, através das estratégias de 

adaptação de Conversão e Apoio Social e da Terminação das relações prévias à mobilidade 

internacional; a Evitação tem uma influência direta positiva sobre o Recalcamento, a Terminação e o 

Mal-estar psicológico e uma influência direta negativa sobre o Apoio Social e a Manutenção. 

Os resultados demonstraram o estilo de vinculação pode ter uma influência direta, mais 

especificamente, a Preocupação tem um efeito positivo sobre as Saudades de Casa e o Mal-estar 

Psicológico. Perante a experiência de mobilidade internacional, verifica-se nas pessoas ansiosas o 

predomínio de estratégias de adaptação como a Conversão e o Apoio Social, bem como a tendência 

para terminar as relações prévias. Estas evidências são consistentes com a hiperativação do sistema 

de vinculação no ansioso: (a) sobrevalorizando as ameaças e depreciando os seus recursos pessoais; 

(b) intensificando as emoções negativas, o que conduz a níveis mais elevados de stress e 

pensamentos ruminativos relacionados com a separação e as (potenciais) perdas e por conseguinte, 

(c) estas pessoas intensificam a procura de apoio junto de terceiros, de modo a satisfazer o seu desejo 

de segurança, estando mais propensos a relatarem sintomas psicossomáticos, queixas somáticas e 

preocupações hipocondríacas por forma a obter ganhos secundários (Vaillant, 1994), a manifestarem 

elevado mal-estar psicológico (e.g., Mikulincer et al., 1993; Feeney & Noller, 1996; Cooper, Collins 

& Shaver,1998; Shaver & Mikulincer, 2007). A tendência em terminar relações prévias constatada 

nos indivíduos ansiosos pode ser o reflexo da ambivalência que os caracteriza, vivenciando as 

experiências de separação com elevada ansiedade, na constante dúvida sobre a efectiva 

disponibilidade do objecto, associada ao medo da rejeição e do abandono e a sentimentos de auto-

acusação, comprometendo o sucesso na tarefa de separação (Ainsworth, 1979, Mayseless, O., 

Danielli, R. &  Sharabany, R., 1996; Mikulincer & Shaver, 2007). 

Nos indivíduos evitantes, constatou-se a ausência de um efeito direto sobre as Saudades de Casa e 

confirmou-se a influência direta positiva sobre o Mal-estar Psicológico, igual ou até superior à 
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encontrada no estilo preocupado. Estes resultados são atribuíveis às estratégias de desativação do 

sistema de vinculação descritas na literatura para os evitantes, nomeadamente a inibição defensiva 

dos estados emocionais associados a vulnerabilidade pessoal e à dependência das figuras de 

vinculação, e a supressão dos pensamentos relacionados com a separação e a perda, susceptíveis de 

comprometer a manutenção da desativação do sistema de vinculação (e.g. Cassidy, 1994; Shaver & 

Mikulincer, 2007). Neste sentido, apresentam um elevado recurso ao Recalcamento, o que justifica 

as reduzidas Saudades de Casa, e uma tendência significativa para desinvestir e terminar as relações 

prévias à experiência de mobilidade, esforçando-se por demonstrar ser independentes, autónomos e 

invulneráveis. A ausência de saudades de casa encontrada nos evitantes pode ser também explicada 

pelo facto de a avaliação das saudades de casa ter sido feita através de uma medida de auto-relato e 

estes indivíduos serem renitentes a assumir as suas dificuldades ou em expor as suas fraquezas ou 

vulnerabilidade (Feeney & Noller, 1996). 

Porém, os evitantes manifestaram elevados níveis de Mal-estar Psicológico, apresentando 

correlações significativas com todas as subescalas do CORE-OM (na amostra 1) ou pelo menos com 

as subescalas Funcionamento e Comportamentos de Risco (na amostra 2). Este padrão de resultados 

não é semelhante ao tipicamente descrito na literatura. Com efeito, a maioria dos estudos sobre esta 

temática indica que as defesas evitantes são eficazes no bloqueio ao acesso consciente das emoções 

negativas, à ansiedade e à depressão, resultando em níveis baixos de relatos de sofrimento 

psicológico. Todavia, não previnem as reacções psicossomáticas subtis e menos conscientes face à 

perda (Wayment & Vierthaler, 2002; Cramer, 2006), levando à manifestação de sintomas somáticos. 

Ora, neste estudo a Evitação não apresenta uma correlação significativa com a Conversão mas sim 

com o Mal-estar Psicológico. No entanto, há evidências na literatura de que (a) o colapso das defesas 

evitantes pode ocorrer com a introdução de carga cognitiva: os recursos mentais tornam-se 

insuficientes para as estratégias de desativação dos evitantes, provocando a propagação dos 

pensamentos indesejados sobre a vinculação e das auto-representações negativas outrora suprimidas 

(Mikulincer, Birnbaum, Woddis & Nachmias, 2000; Mikulincer, Gillath & Shaver, 2002; Mikulincer 

& Shaver, 2007); (b) perante situações altamente stressantes e prolongadas, as estratégias de 

desativação dos evitantes podem levar a problemas emocionais e de adaptação pois, ao assumirem 

uma faceta de imperturbabilidade, suprimem o stress não resolvido (Shaver & Mikulincer, 2005). À 

luz destas evidências, os elevados níveis de mal-estar psicológico encontrados nos evitantes do 

presente estudo podem explicar-se pela sua necessidade em se adaptarem a um novo ambiente, 

altamente exigente e contrastante com o seu ambiente habitual (por exemplo, língua, pessoas 

desconhecidas, hábitos culturais diferentes, novas rotinas, instituição de ensino, sistema de avaliação, 

horários e planos de estudo). Esta adaptação implica um esforço cognitivo elevado e permanente, 
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retirando recursos cognitivos que seriam necessários à manutenção eficaz das estratégias de 

desactivação usadas para lidarem com as saudades de casa, provocando a longo prazo mal-estar 

psicológico. Portanto, aparentemente a melhor forma de avaliar as dificuldades de adaptação nestes 

indivíduos será através um instrumento de avaliação do mal-estar psicológico (sofrimento geral) e 

não tanto uma avaliação mais específica (saudades de casa).  

Confirmou-se a ausência de recurso ao Apoio Social nos evitantes, justificada pela relutância em 

recorrer a ajuda de terceiros, inclusive de profissionais (Feeney e Noller, 1996), por não 

considerarem esse apoio válido mas também não exporem as suas fraquezas e vulnerabilidades 

(Shaver & Mikulincer, 2009). 

Verificou-se que algumas estratégias de adaptação influenciam de modo direto as Saudades de casa e 

o Mal-estar psicológico. Outras atuam de forma mais indireta, pela mediação da Terminação e da 

Iniciação. Concretizando, o uso da Conversão promove a Iniciação de novas relações como forma de 

recorrer a apoio de terceiros, e contribui para a intensificação das Saudades de Casa e do Mal-estar 

psicológico, devido à expressão somática das saudades de casa frequentemente relatadas na literatura 

(e.g. van Tilburg et al., 1996 a; Hack-Polay, 2008, 2012). A Distração está associada ao aumento das 

Saudades de Casa, provavelmente por se tratar de uma estratégia de evitamento e recusa em lidar 

construtivamente com as saudades de casa; a influência da Distração sobre o Mal-estar psicológico 

necessita ser investigado no futuro, pois enquanto na amostra 1 contribuiu para o aumento do Mal-

estar psicológico, na amostra 2 levou à sua diminuição. Por fim, o Recurso à Religião tende a 

aumentar as Saudades de casa. Por um lado, seria expectável o recurso à religião para lidar com as 

saudades de casa, uma vez que as figuras de vinculação primárias e secundárias se encontram 

distantes e menos acessíveis, a religião seria uma forma de compensar essa ausência através do 

estabelecimento de uma relação mais próxima com Deus (Feeney & Nolller, 1996). Por outro lado, 

esta estratégia pode contribuir para a intensificação das saudades de casa, na medida em que, à 

semelhança do efeito protetor ou prejudicial do apoio social ou da distração, também o recurso à 

religião pode apresentar um efeito prejudicial, promovendo os pensamentos ruminativos sobre as 

saudades de casa e as perdas, e conduzindo o indivíduo para uma certa passividade, uma vez que não 

se mobiliza para lidar com as dificuldades de forma mais proactiva. Esta relação positiva do Recurso 

à Religião sobre a intensidade das saudades de casa corrobora os resultados obtidos por van Tilburg 

et al. (1997). O recurso ao Recalcamento conduz a reduzidos níveis de intensidade de Saudades de 

casa, como estratégia de distanciamento, operando ao nível da supressão dos pensamentos, memórias 

e acções relacionadas com as emoções negativas das saudades de casa, e da inibição da expressão da 

expressão dessas emoções. Os efeitos indiretos das estratégias de adaptação nas saudades de casa, 
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pela mediação da Mobilidade relacional, foram obtidos no Apoio Social, o qual tende a aumentar a 

Manutenção das relações existentes no país de origem bem como a Iniciação de novas relações no 

país de acolhimento, e no Planeamento e Antecipação, que conduz à Manutenção das relações 

existentes no país de origem. 

Não se encontraram efeitos significativos do Controlo e Aceitação sobre a gestão das relações, nem 

de modo mais indireto sobre o desenvolvimento das saudades de casa, por intermédio da mobilidade 

relacional. Outros efeitos não foram encontrados nas duas amostras mas sim apenas numa das 

amostras, não oferecendo tanta certeza, nomeadamente (a) o efeito positivo da Conversão sobre a 

Terminação e sobre a Distração, (b) a influência positiva da Distracção sobre a Manutenção, (c) o 

efeito positivo do Recalcamento sobre a Terminação e influência negativa do Recalcamento sobre a 

Manutenção, e (d) o efeito positivo do Planeamento e Antecipação sobre a Iniciação. 

A Mobilidade Relacional, especificamente a Terminação e a Iniciação, influencia diretamente as 

Saudades de casa. A Iniciação de novas relações no país de acolhimento contribui para a diminuição 

da intensidade das saudades de casa; o efeito negativo da iniciação sobre o Mal-estar psicológico 

requer mais investigação pois não se encontrou significância na amostra 2. O efeito da Terminação 

das relações prévias à experiência de mobilidade internacional no desenvolvimento das Saudades de 

casa revelou-se pouco estável, podendo contribuir para o aumento das Saudades de casa por reduzir 

as oportunidades de apoio que poderia obter através de tais relações, mas também pode ter 

influenciar a diminuição da intensidade das Saudades de casa. A Manutenção das relações já 

existentes não tem qualquer relação com as Saudades de Casa, sugerindo que a manutenção destas 

relações assume um papel secundário na gestão das saudades de casa. Com efeito, para lidar de 

forma eficaz com as saudades de casa, o estabelecimento de novas relações com as pessoas do país 

de acolhimento assume um papel preponderante, proporcionando mais satisfação e menos saudades 

de casa, e contribuindo para o bem-estar psicológico e a integração social, através do aumento da 

rede social de apoio (Cohen & Janicki-Deverts, 2009; Hendrickson, Rosen & Aune, 2011). 

Demonstrou-se o efeito directo da Saudades de Casa, ou seja, quanto mais intensas foram as 

Saudades de casa sentidas pelo indivíduo maior será o seu Mal-estar Psicológico. Esta relação 

encontra-se amplamente identificada e descrita por diversos investigadores (e.g., Fisher et al., 1984, 

1985, 1986; van Tilburg et al., 1996a, 1999a; Burt, 1993; Thurber & Walton, 2012).  

Por fim, a versão traduzida e adaptada para português da Utrecht Homesickness Scale (van Vliet, 

2001) apresentou resultados com uma consistência interna bastante adequada e comparável à versão 

original, constituindo um instrumento útil na avaliação das saudades de casa na população 

portuguesa. 
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Salientam-se algumas limitações do estudo que devem ser consideradas. O recurso exclusivo a 

instrumentos de auto-registo constitui uma limitação desta investigação, sugerindo-se que em 

investigações futuras se utilizem outros indicadores, nomeadamente ao nível do desempenho 

académico (por exemplo, ECTS obtidos) e se frequentou o programa de mobilidade até ao fim. Este 

aspeto é especialmente importante uma vez que há evidências empíricas que comprovam o efeito das 

saudades de casa no desempenho cognitivo. As saudades de casa podem reduzir a capacidade de 

concentração nas atividades diárias e a memória dos alunos, conduzindo a falhas cognitivas, ao 

decréscimo do desempenho académico e da perceção de controlo sobre as exigências académicas 

(e.g. Fisher & Hood, 1987, 1988; Burt,1993; van Tilburg et al., 1999a). 

O momento selecionado para se proceder à recolha de dados pode ser questionável. Nesta 

investigação apenas foi possível efetuar a recolha de dados quando os participantes se encontravam 

há 13 semanas no país de acolhimento. Em estudos futuros, propõe-se que a recolha de dados decorra 

a partir das 4 semanas, pois a escala Utrecht Homesickness Scale avalia as vivências da pessoa nas 

quatro semanas precedentes à data da resposta do protocolo. A recolha de dados devia decorrer daí 

ate às sete semanas visto ser pertinente avaliar a pessoa no período de adaptação mais crítico. Por 

outro lado, na literatura consta a referência de casos de manifestação tardia das saudades de casa, 

designados de “slow starters” (van Tilburg, Vingerhoets, Van Heck & Kirschbaum, 1996b), 

encontrados por exemplo em trabalhadores emigrantes que manifestaram sintomas de saudades de 

casa só ao fim de três a seis meses de estadia no país de acolhimento (Hack-Polay, 2012).   

Seria interessante realizar um estudo longitudinal, avaliando os participantes em três períodos 

distintos: (a) antes da partida para o país de acolhimento (aproximadamente dois meses antes); (b) 

durante a frequência no programa de mobilidade (entre as quatro e as sete semanas); (c) após a 

conclusão do programa de mobilidade (um mês o regresso ao país de origem). Desta forma, seria 

possível: (a) detetar a eventual existência de sintomatologia psicológica prévia à experiência de 

mobilidade e avaliar o seu efeito na forma como a pessoa vivenciará essa experiência, permitindo a 

identificação precoce de fatores de risco e ajustar a intervenção do departamento de mobilidade junto 

da pessoa em todas as fases do processo; (b) avaliar o efeito desta experiência de afastamento de casa 

em experiências futuras.  

Por último, sugere-se a inclusão de variáveis positivas (por exemplo, o eustress) em estudos futuros 

com o objetivo de tentar detetar possíveis efeitos que, por ausência desse tipo de variáveis nesta 

investigação, não foram significativos, por exemplo para o Controlo e Aceitação. 

 



Discussão 

56 

 

Saudades de Casa e Estratégias de Adaptação em Estudantes em Mobilidade Internacional:  
Determinantes e Consequências 

 

Tendo em conta as limitações do estudo supramencionadas, referem-se implicações para 

investigações e intervenções futuras sobre as saudades de casa. 

Salienta-se a importância do estilo de vinculação no desenvolvimento das saudades de casa nos 

estudantes universitários em mobilidade internacional, pelo que este fator deve ser considerado na 

intervenção junto desta população.  

Relativamente à gestão das redes sociais perante a experiência de mobilidade internacional, o estudo 

indica que a iniciação de novas relações com pessoas no país de acolhimento constitui um fator 

protetor face às saudades de casa, assumindo maior relevância que a manutenção e a terminação das 

relações já existentes. Desta forma, sublinha-se a importância dos departamentos de mobilidade na 

conceção de estruturas de apoio visando incentivar o contacto dos estudantes em mobilidade 

internacional com os estudantes do país de acolhimento e com os estudantes internacionais, 

ampliando a sua rede social de apoio e contribuindo para o sucesso da integração social, o aumento 

da satisfação e a diminuição das saudades de casa.    

Destacam-se ainda possíveis implicações na implementação e estruturação da intervenção dos 

departamentos de mobilidade, contribuindo para a consolidação da experiência de mobilidade dos 

estudantes que participam nestes programas. De salientar a pertinência dos departamentos de 

mobilidade realizarem um despiste prévio dos candidatos ao programa de mobilidade, visando a 

identificação precoce e antecipada de fatores de risco existentes nos candidatos, nomeadamente 

patologia pré-existente. Este despiste permitirá uma intervenção diferenciada e personalizada nas 

diversas fases do processo de mobilidade internacional - antes, durante a frequência do estudante 

universitário no programa de mobilidade, e após o seu regresso ao país de origem – nomeadamente 

ao nível da prevenção secundária, e orientando o acompanhamento para o bem-estar e crescimento 

pessoal, o aproveitamento e o sucesso académicos resultantes da experiência de mobilidade 

internacional. 
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