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Jun/2022

Bem-vindos ao

1

MATES Programa de Regulação do 
Cérebro
Programa de psicoeducação para facilitar o 

entendimento sobre o funcionamento do 

cérebro; o que é trauma e as reações de 

defesa do cérebro: Luta / Fuga / 

Congelamento / Colapso / Autoabandono, 

através da ‘Casa do MATES’. Assim como a 

prática de cinco habilidades simples para 

autorregulação, que chamamos de ‘Chaves 

MATES’: Mente, Ar, Terra, Expressar e Soltar.
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Salene 
Souza

Criadoras

Dra. Roby 
Abeles

Inspirado por um pedido lindo e desafiador de Natalie Jane, em 2011

Sc.M. Ciências do
Cérebro e da 

Mente
Psicóloga

Psy.D. Psicologia 
Clínica

Sc.M. Psicologia 
Espiritual
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Quem já faz parte 
do Clube MATES
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Quem já faz parte 
do Clube MATES
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Quem já faz parte 
do Clube MATES
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• Solicitação da coordenadora de serviços
sociais – Natalie Jane, em 2011.

• Originalmente desenvolvido para famílias
com necessidades complexas que
enfrentavam problemas de saúde mental
crônica, violência doméstica, adição, falta
de moradia, etc.

Por que e como 
o MATES foi 
desenvolvido?

7

Como o MATES 
ajuda?

• Estes pais começaram um processo de
entendimento das necessidades
emocionais dos seus filhos, através da
utilização da ‘Casa do MATES’ e das
‘Chaves MATES’.

• Eles se tornaram “fonte de segurança” para
seus filhos, sendo mais sintonizados,
presentes, confiantes e criativos em seu
papel de cuidador.

• Agora ensinamos a todos, pais,
profissionais da saúde, e estamos nos
preparando para escolas, hospitais,
institutos etc, ao redor do mundo.
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Vamos 
refletir um 
pouco...

• Quais problemas estamos enfrentando
hoje?

• Quais os principais desafios?
• Os problemas de hoje são os mesmos de

antes?
• Quais sintomas mais comuns estão sendo

observados hoje?

9



07/06/2022

4

Observações...
• Mais pessoas sendo diagnosticadas e

medicadas;
• Mais pessoas com dificuldades complexas e

múltiplas;
• Falta de informação sobre trauma;
• Falta de profissionais especializados em

trauma;
• Falta de tempo, paciência e conexão entre as

pessoas;
• Exposição à tecnologia e internet;
• Enfrentamento / consequência da pandemia

de Covid-19;
• Surtos e ataques espirituais;
• Mais uso de medicinas psicoativas;
• Etc.
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Qual é a solução 
para estes 
problemas?

Um programa que oferece:
• Uma linguagem de fácil entendimento

sobre o trauma e seus efeitos sem rotular
e patologizar;

• Práticas simples para autorregulação;

• Fácil compreensão para o público infantil;
• Uma forma acessível e ilustrativa de

compartilhamento.
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Qual é a solução 
para estes 
problemas?

E scolha
C ontextualização
C ompaixão (Presença)
C orregulação
A utorregulação

12
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“Para melhor ajudar a finalizar as 
respostas de luta / fuga / 

congelamento inadequadas, você 
precisa trabalhar com respostas 

corporais das pessoas. 
Você precisa ajudar seu corpo a 

sentir que 
(o evento traumático) acabou”

Bessel van der Kolk, MD

Qual é a solução 
para estes 
problemas?

13

Acreditamos ter encontrado
uma solução muito eficaz e
estamos ansiosos para ouvir
seu feedback após a formação
no MATES Programa de
Regulação do Cérebro.

14

O que é o 
MATES 
Programa de 
Regulação do 
Cérebro?

• Não é uma terapia, mas pode ser
usado antes, durante e entre as
sessões de terapia.

• É um método psicoeducacional que
usa linguagem simples e metáforas
para explicar informações complexas
sobre:

• Função cérebro-corpo, incluindo o
sistema nervoso autônomo

• A resposta de sobrevivência de luta-
fuga-congelamento-colapso-
autoabandono

• A importância da sintonia.

15
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• Promove o desenvolvimento da 
consciência do estado emocional do 
indivíduo e o empodera a “desligar” 
o modo de sobrevivência de  luta / 
fuga / congelamento / colapso / 
auto-abandono, facilitando o retorno 
a autorregulação adaptativa.

• Consequentemente, a 
autorregulação adaptativa permite o 
engajamento social.

• E o engajamento social permite a 
conexão consigo mesmo e com os 
outros para encontrar segurança.

Por que o 
Programa 
MATES é 
eficaz?

16

O programa MATES leva em consideração:
• Pessoas com necessidades complexas;
• Pessoas com diagnósticos múltiplos;
• Pessoas que não acreditam que a 

mudança é possível;
• Pessoas com dificuldades de 

aprendizagem;
• Pessoas com atenção limitada;
• Oferece habilidades que são fáceis e 

rápidas de aprender para todas as idades, 
mesmo aqueles com origem cultural 
diferente.

Qual a diferença 
entre o Programa 
MATES e os outros 
programas de 
gerenciamento de 
estresse? 

17

O Programa MATES considera que, quando
as pessoas estão em luta / fuga /
congelamento / colapso / autoabandono (em
modo de sobrevivência) precisam de uma
maneira simples de lembrar das novas
habilidades. Para isso, desenvolvemos
metáforas, ilustrações e pulseiras.

18
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MATES 
DEEP 
DIVE

• Para profissionais da área de saúde aplicarem o 
Programa em seus clientes individualmente.

• Formação básica sobre a teoria do Trauma.
• Não é um método psicoterápico, mas pode ser utilizado 

com outras terapias e tratamentos.
• É necessário que o profissional sempre use o Programa 

de Regulação do Cérebro MATES, na sua área de 
competência.

• Não abriremos espaço para terapia pessoal, nem mesmo 
para debate acadêmico detalhado.

• Sua participação nas práticas realizadas durante o curso 
o ajudará a entender e aplicar o MATES Programa de 
Regulação do Cérebro 

• O curso possibilita a expansão de autoconsciência = 
presentes*.

• Autocuidado e cuidado com o próximo = sigilo.

19

Como você está com você?
Como está o seu 
autocuidado?
Você se prioriza?
Você está consciente dos 
seus pontos fracos e fortes?

20
DIGITAL

EMO
CION

AL

FÍS
IC
O

SOCIAL CRIAT
IVO

ES
PIR
ITU
AL

SENSORIAL

MENTAL

7 TIPOS DE 
DESCANSO 
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ATIV. 

FÍSICA

ALIMENTAR

Água/Óleo/ O2

DO
RM

IR

CHECAGEMINTERNA INATIVIDADE

CO
NE

CT
AR

BRINCAR

FOCAR

Adaptação do “Prato para uma 
mente saudável" do Daniel Seigel 
https://www.drdansiegel.com/resour
ces/healthy_mind_platter/
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ATIV. 

FÍSICA

ALIMENTAR

Água/Óleo/ O2

DO
RM

IR

CHECAGEMINTERNA INATIVIDADE

CO
NE

CT
AR

BRINCAR

FOCAR

Conexões mais profundas
Atividades desafiadoras, com 
objetivo a ser atingido 

Novas conexões cerebrais
Atividades que estimulam nossa 
espontaneidade e criatividade,
exposição a novas experiências .

Ativa e reforça o circuito relacional
do cérebro  Interagir com pessoas e
apreciar a interação (pessoalmente) 

Fortalece o cérebro: flexibilidade cognitiva,
controle inibitório, memória, 
multiplicação e aprimoramento 
dos neurônios,melhora a 
passagem e armazenagemto 
de informação,
humor Ajuda integrar o 

cérebro Atividades que 
permite a reflexão 
interna nas sensações, 
emoções, pensamentos, 
imagens.

Ajuda recarregar o 
cérebro
Atividades sem foco, 
sem objetivo, divagar, 
ócio, relaxar.

Consolida aprendizado, 
recupera e melhora a memória  

Estimula todas 
as funções do cérebro:
*80% pele, 75% órgãos,
24% ossos

Adaptação do “Prato para uma 
mente saudável" do Daniel Seigel 
https://www.drdansiegel.com/resour
ces/healthy_mind_platter/
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O QUE EU FALO E FAÇO O QUE EU FALO  E NÃO FAÇO

O QUE EU NÃO FALO  E FAÇO O QUE EU NÃO FALO E NÃO FAÇO

Janela de Salene Souza 
– inspirada na Janela de 
Johari

24

MENTE AR TERRA EXPRESSAR SOLTAR

Vamos praticar as Chaves MATES juntos?

25
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Copyright MATES Program 2016 

CASA DO 
MATES

26

https://www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-
continua/ce547/bases-fisiológicas-da-farmacologia-adrenérgica

Sistema nervoso central (SNC)
Responsável por integrar, processar e coordenar dados 

sensoriais e comandos motores

Sistema nervoso periférico (SNP)
Responsável por manter a comunicação 

entre o SNC e o restante do corpo.

Divisão sensorial (aferente)
Conduz sinais dos tecidos 

periféricos para o SNC

Divisão motora (eferente)
Conduz sinais do SNC para os 

tecidos periféricos

Sistema 
nervoso 

autônomo 
(SNA)

Regulação 
motora visceral 

(involuntária) do 
músculo 
cardíaco, 

músculo liso e 
glândulas

Receptores 
sensoriais 
viscerais

Receptores 
sensoriais 
somáticos

Receptores 
sensoriais 
especiais

Divisão parassimpática
Economiza energia regulando as 

respostas de “descanso e digestão”

Divisão simpática
Mobiliza sistemas corporais para 

fornecer energia nas respostas de “luta 
ou fuga”

Sistema 
nervoso 
somático 

(SNS)
Regulação 

motora 
somática 

(voluntária) do 
músculo 

esquelético.

27
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FREIO                  ACELERADOR http://www.yoga213.com.au/wp-
content/uploads/SNS-PNS-Digeam.jpg

28
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31

CASA 
INFANTIL

Copyright © MATES Brain Regulation Program 2021
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Uma reação de sobrevivência quando o sistema nervoso autônomo  “entende” 
que só consegue se sentir seguro quando o sistema nervoso do outro está 
calmo / regulado. É desencadeado pelo medo excessivo de desaprovação e/ou 
pelo desejo excessivo de validação.
● É uma forma de minimizar conflitos e garantir o amor e o apego, com as 
pessoas significativas. 
● São pessoas que tendem a se sobrecarregar dizendo "sim" para tudo e todos; 
a abandonar seu poder pessoal (ignorar limites, intuição e minimizar suas 
próprias necessidades). 
● Tendem a preocupar excessivamente em agradar os outros, têm dificuldade 
de dizer "não", se anulam para tentar ajudar ou resolver os problemas do outro; 
têm medo de perder algo ou alguém, ser exposto ou rejeitado; tentativas de se 
fundir à outra pessoa para que ela não a rejeite, machuque, ou mate; ou não se 
machuque ou se mate. Não é uma tentativa consciente de manipulação, e sim, 
uma tentativa de sobrevivência.
● Tendem a desenvolver relacionamentos codependentes.
. 

AUTOABANDONO
(FAWN = Apaziguar) 

34
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AUTOABANDONO
(FAWN = Apaziguar) 

Em autoabandono você pode passar por ciclos entre o ”andar de cima” e o ”andar de 
baixo”. É uma batalha interna contínua entre "Eu sou demais (pesado) para o outro" e "Não 
sou bom o suficiente para o outro". 

Diante da demanda alheia, você não se permite dizer NÃO, pois seu sistema nervoso 
(subcorticalmente) “interpreta” a possibilidade de insatisfação alheia como um perigo e / ou 
ameaça à vida.

O autoabandono no ”andar de cima” é experimentado como um excessivo desejo de 
garantir que tudo esteja bem para todos, ignorando seus limites e necessidades para 
agradar, apaziguar, acalmar, satisfazer, abrandar o outro. Quando chega no seu limite, 
pode descarregar suas emoções em uma pessoa muito próxima, de confiança e se sentir 
mal, culpado por isso. 

O autoabandono no ”andar de baixo” é experimentado como uma excessiva procrastinação 
para realizar suas necessidades pessoais, assim como um perfeccionismo severo para 
projetos pessoais. Quando chega no seu limite, é vivenciado como uma restrição / 
cancelamento emocional, não se permite demonstrar ou, as vezes, não reconhece suas 
necessidades emocionais. Este acaba desistindo de si mesmo nas relações e situações, 
sujeitando-se a demanda do outro sem colocar seu limite, cocriando relações 
codependentes, e abusivas.

35

AUTOABANDONO
(FAWN = Apaziguar) 

Bessel van der Kolk, MD

“A autorregulação depende de 
uma relação amigável com o corpo. 
Sem isso, você tem que depender 

de uma regulação externa - de 
medicamentos, drogas como o 
álcool, garantia constante ou 

obediência compulsiva aos desejos 
dos outros. ”

O corpo guarda as marcas: cérebro, mente 
e corpo na cura do trauma

36
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AUTOABANDONO 
(FAWN = Apaziguar) 

Stephen Porges

“Auto-abandono é o reino dissociativo. É uma 
sensação de desistência fisiológica. O oposto de se 

sentir totalmente seguro.
Na teoria Polyvagal, se você está sob ameaça, existe 
a possibilidade de seu corpo desligar funcionalmente, 

desmaiar ou morrer, então o ajuste adaptativo 
dissociativo é a "fingir de morto” / desligar, ou seja, 

sua fisiologia mantém o fluxo sanguíneo no seu 
cérebro e o tônus muscular em seus membros 

(superiores e inferiores), mas você “vai para outro 
lugar”. Nesse caso, a dissociação se torna uma 

função adaptativa.
O autoabandono faz parte dessa cascata de 

tentativas do corpo de sobreviver.
O autoabandono, assim como a dissociação e a 
simulação de morte, não são comportamentos 

intencionais que recrutamos conscientemente; são 
reflexos corporais adaptativos.“

Embodiment Conference 2020

37

O que é necessário para viver a vida 
com todo o coração.

Se libertar …
1. Do que os outros pensam
2. Perfeccionismo
3. Dormência/desempoderamento
4. Foco na escassez/medo
5. Necessidade de certeza
6. Comparação
7. Exaustão como símbolo de status e 

produtividade com autovalorização
8. Ansiedade (aceleração) como estilo de 

vida
9. Dúvida e “deveria ter” (ou sabe porque)
10.Demonstrar que está de boa com tudo, e 

sempre em controle

Cultivar
1. Autenticidade
2. Autocompaixão 
3. Espírito resiliente
4. Gratidão e alegria
5. Intuição, confiança e fé
6. Criatividade
7. Brincar e descansar
8. Calma e quietude
9. O significado do trabalho
10.Gargalhar, cantar e 

dançar

LIVRO: A CORAGEM DE 
SER IMPERFEITO. 
BRENE BROWN

38
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VERGONHA - Vergonha Tóxica* 

1. Vergonha Tóxica
“Eu sou errada”

2. Vergonha Tóxica
“Eu mereço”

3. Vergonha Tóxica
“Só acontece comigo”

≠ Culpa
“Eu fiz algo errado”

≠ Humilhação
“Eu não mereço”

≠ Embaraçado
“Poderia ter acontecido com 
qualquer pessoa”

LIVRO: A CORAGEM DE 
SER IMPERFEITO. 
BRENE BROWN

39

TIPOS DE 
DISPARADORES

Externo Externo e InternoInterno

40
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COMO ESTÁ SEU 
DETECTOR DE 

FUMAÇA / 
ALARME? VERIFIQUE O SEU DETECTOR 

DE FUMAÇA DIARIAMENTE

41

COMO ESTÁ SEU 
DETECTOR DE 

FUMAÇA / 
ALARME?

42
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O que é AUTORREGULAÇÃO?

Capacidade de modulação
Habilidade de reconhecer e se ajustar a mudanças na experiência emocional e retornar a 
um estado confortável.

Capacidade de automonitoramento
Habilidade de perceber nossas próprias ações, ter curiosidade de examinar os efeitos
dessas ações e ter disposição de usar essas observações para melhorar o comportamento
e o pensamento no futuro.

Capacidade de identificação de afeto
Habilidade de identificar com precisão os próprios sentimentos, de conectar esses
sentimentos a experiência e de ler as pistas emocionais dos outros; 

Capacidade de expressão Segura
Habilidade de expressar e comunicar experiências emocionais com segurança, se 
responsabilizar pelo que é seu e reconhecer o que é do outro sem atacar, julgar ou culpar.

http://psychrights.org/research/digest/CriticalThinkRxCites/kinniburgh.pdf

43

O que é 
TRAUMA? “Trauma é talvez o mal 

mais evitado, ignorado, 
menosprezado, negado 

e a causa sem 
tratamento do 

sofrimento humano ".

Peter Levine
Criador da terapia 

Experiência Somática

44
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“TRAUMA = 
RUPTURA CRÔNICA 

DE CONEXÃO.”

Stephen Porges
The Polyvagal Theory 

O que é 
TRAUMA?

45

O que é 
TRAUMA?

"Qualquer evento negativo de vida ocorrendo em um 
estado de desamparo (um acidente de carro, a 

morte súbita de um ente querido, um procedimento 
médico assustador, uma experiência significativa de 

rejeição) pode produzir as mesmas alterações 
neurofisiológicas no cérebro como combate, 

estupro ou abuso. O que faz um evento 
traumatizante de vida negativo não é a natureza de 
risco de vida literal do evento, mas sim o grau de 
impotência que o indivíduo experienciou, e/ou a 

própria história de trauma prévio.”

Robert Scaer, MD
The precarious gift. Publicado em Psychotherapy 

Networker, November / December, 2006, p 49-53, 67
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TRAUMA é 
RUPTURA • O tamanho do evento não prevê o tamanho da

reação de trauma.

• Vulnerabilidade ao trauma é individual.

• O trauma aumenta se a pessoa é jovem e se ele
já têm um histórico de trauma anterior.

• O indivíduo que já está traumatizado será muito
mais suscetível a trauma futuro.

• Traumas de desenvolvimento são os traumas
mais comuns e na maioria das vezes não
atendidos.

47

ONDE EXPERIENCIAMOS TRAUMA E FLUIDEZ

• Mental

• Emocional

• Físico

• Espiritual

• Cultural

• Energético

• Sexual

• Social

• Relacional

• Ambiental

48



07/06/2022

14

O estudo dos ACEs foi uma pesquisa conduzida no final dos anos 90 por um centro de controle
e prevenção de doenças nos Estados Unidos chamado Kaiser Permanente.

Esse estudo estabeleceu a conexão entre as experiências adversas da infância (Adverse
Childhood Experiences = ACEs) e a ocorrência de doenças a longo prazo. Exemplos centrais
ao que se refere como ACEs ou experiências adversas/eventos traumáticos:

• Abuso físico
• Mãe tratada violentamente
• Abuso sexual
• Uso indevido de substâncias dentro de casa
• Abuso emocional
• Doença mental de um membro da família

• Negligência física
• Membro da família encarcerado
• Negligência emocional
• Violência por um parceiro íntimo
• Separação parental ou divórcio

Estudo ACES

https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html

49

Estudo ACES

https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html

Os resultados da pesquisa também determinaram que quanto maior o nível de disfunção
familiar e a exposição do indivíduo em desenvolvimento a maltrato e ao estresse tóxico, 
maior a sua probabilidade de sofrer a longo prazo os seguintes problemas de saúde física:

• Doenças gastrointestinais
• Doenças cardiovasculares
• Doenças respiratórias
• Doenças sexualmente transmissíveis

• Fraturas ósseas
• Obesidade
• Diabetes
• Câncer

50
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Estudo ACES

https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html

O estudou também estabeleceu que uma pontuação de 4 ou mais ACEs aumenta a
probabilidade de…

Já uma pontuação de 6 ou mais ACEs, reduz a expectativa de vida, em média, 20 anos
(é 80 anos para os indivíduos com uma pontuação de ACEs zero) e aumenta ainda mais
a probabilidade de se tentar o suicídio (3.000%).

• Alcoolismo em 700%
• Câncer em 200%
• Doença pulmonar crônica em

390%

• Hepatite em 240%
• Depressão em 460%
• Tentativa de suicídio em 220%

51

Espiral do drama / trauma x Espiral da fluidez / cura

O espiral do drama / trauma pode

ser iniciado apenas com um

pensamento ou um evento, levando

a pessoa a se sentir fora de

controle. Consequentemente, o

modo de sobrevivência é ativado.

Felizmente, há uma saída: O espiral

de fluidez / cura - também se inicia

com um pensamento, uma ação ou

uma escolha. Consequentemente, o

sistema de regulação é ativado.

52
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x

x

x

CASA DO MATES

53

Copyright © MATES Resourcing Program 2021 www.matesbrainregulationprogram.com
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Copyright © MATES Resourcing Program 2021 www.matesbrainregulationprogram.com
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MATES –
5 Chaves 
(habilidades)

MATES é o acrônimo de: 

Mente – Exercício mental

Ar – Exercício de respiração (emocional)

Terra – Exercício de aterramento

Expressar – Exercício sensorial

Soltar – Exercício físico

60
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Chaves 
MATES Em momentos de crise, precisamos

usar a “máscara de oxigênio”
primeiro, para depois ajudar o outro.

Aqui o MATES é apresentado como sua 
"máscara de oxigênio)

62



07/06/2022

21

Chaves 
MATES

“A maneira de desenvolver uma presença 
adulta calma é por meio de exercícios 

experienciais que aumentam sua 
capacidade de restaurar o equilíbrio, de 

forma rápida e natural, para que você tenha 
mais probabilidade de sentir graça sob 

pressão.”

Peter Levine and Maggie Kline

63

A chave Mente é um exercício simples que ajuda a encontrar um 
pensamento “ponte”, com a finalidade de sair rapidamente do pensamento 

negativo.

Pensamento “ponte” =  100% verdadeiro + presente + afirmativo

64
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PENSAMENTO
NEGATIVO
(PASSADO)

PENSAMENTO
PONTE

(PRESENTE)

PENSAMENTO
POSITIVO
(FUTURO)

65

Pergunte se a pessoa tem um pensamento positivo sobre ela mesma.
Se SIM:

1. Checagem:
Solicite que repita mentalmente o pensamento 3x e avalie, em uma escala de 0 a 100, o quanto SENTE
que acredita neste pensamento. Se ele for 100%, este é o pensamento Ponte dela.

Se NÃO:
Será necessário encontrar um pensamento 100% sentido verdadeiro

1. Faça a Dinâmina 3 - Pensamento "Ponte"
2. Solicite que preencha a primeira coluna (Passado), escrever todos os pensamentos negativos que

surgirem na mente. (Dê de 1 a 2 minutos). Solicite que avalie onde ela se sente na “Casa do MATES”.
3. Solicite que preencha a terceira coluna (Futuro), escrever todos os pensamentos positivos que surgirem

na mente. (Dê de 1 a 2 minutos). *Algumas pessoas precisam de ajuda para preencher essa coluna.
Solicite que avalie onde ela se sente na “Casa do MATES”.

4. Após terminar a lista, vamos ignorar a primeira coluna, e focar apenas na terceira.

Prática do Pensamento “Ponte”
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5. Solicite que a pessoa repita cada pensamento na lista e avalie, em uma escala de 0 a 100, o quanto SENTE que
acredita em cada pensamento. Estamos buscando o que tem o maior valor.
6. Verifique se a pessoa achou um pensamento sentido 100% verdadeiro.
Se SIM:
Ela deverá colocá-lo na coluna do ‘Pensamento Ponte’.

*Queremos encontrar somente um.
Se NÃO:
7. Ajude a pessoa a construir um “Pensamento Ponte”. Talvez seja necessário diminuir a frase, ou modificar a
ordem das palavras, ou mudar as palavras etc.
Sugestões: Iniciar o pensamento com:

Eu posso... / Eu posso aprender... / Eu estou aprendendo a... / Eu posso escolher... / Eu escolho… / Eu
decido…/ Eu permito…/Eu aceito…
8. Quando a pessoa perceber que o pensamento a faz sentir melhor, solicite que confirme, repetindo
mentalmente o pensamento 3x e avaliando, em uma escala de 0 a 100, o quanto ele sente que acredita neste
pensamento novamente.
9. Verifique onde o cliente se sente na Casa do MATES.

Prática do Pensamento “Ponte”
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Cada emoção tem seu próprio padrão de respiração.
Observe como o cérebro se autorregula, apenas

chamando a atenção para a respiração.
● Ar para dentro e ar para fora.
● Mão no coração.
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__________________

__________________

__________________

__________________
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• Trauma / estresse nos faz perder a capacidade 
de permanecer no momento presente, o 
aterramento ajuda a nos trazer de volta;

• Estar ciente dos nossos pés é uma maneira 
simples de iniciar este processo;

• Quanto mais aterrado você se sente, menos 
preocupado você vai ficar;

• Sinta seus pés na TERRA, como se você fosse 
uma ÁRVORE.
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1. Verificar onde o cliente se sente na “Casa do MATES”;
2. Guiá-lo de acordo com o Exercício da chave Terra;
3. Verificar o que acontece após sentir os pés no chão;
4. Colocar o peso em um pé e pedir para compartilhar o que percebe;
5. Colocar o peso no outro pé e pedir para compartilhar o que percebe;
6. Verificar o que acontece com os pesos nos pés;
7. Após colocar o peso, verificar onde o cliente se sente na “Casa do MATES”;
8. Observar o que surge;
9. Retirar o peso de um dos pés quando o cliente sinalizar que está preparado, pedindo para que 
observe o que fica;
10. Retirar o peso do outro pé quando o cliente sinalizar que está preparado, pedindo para que 
observe o que fica;
11. Pedir para compartilhar o que percebe;
12. Verificar onde o cliente se sente na “Casa do MATES”.

Prática Avançada
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Expressar é uma maneira de ajudar as pessoas a tomar consciência de
seu estado emocional.
Ao nomear e aceitar suas emoções, você terá uma maior habilidade de
entender e perceber como o outro se sente.
1. É importante nomear as emoções que sentimos.

Por exemplo:
Irritado Grato Calmo Medo Triste
Vergonha Esperançoso Culpado Feliz
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2. Também é importante encontrar palavras para expressar sensações e 
identificar a localização delas no corpo.
Por exemplo:

Dormente       Leve        Pesado     Trêmulo     Quente      
Frio        Apertado       Espaçoso        Duro         Mole
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O que fazer quando seu sistema 
for disparado:

1. NOMEAR A EMOÇÃO (PARA 
VOCÊ MESMO).
Ex .: 
Me sinto CHATEADA.
Me sinto TRISTE.

2. NOMEAR A SENSAÇÃO
Ex .: 
Meu maxilar está tenso. 
Sinto um nó no meu estômago.

3. ACEITAR O 
SENTIMENTO/SENSAÇÃO
Ex .: Eu aceito [admito] que estou 
chateada com meu parceiro por 
me chamar de idiota na frente das 
crianças.

4. PERCEBA/AUTORREGULE 
Apenas perceba, se necessário, 
tire um tempo e pratique uma ou 
todas as Chaves MATES, até 
que você esteja completamente 
de volta ao “andar do meio” da 
“Casa do MATES”.

5. FAÇA ESCOLHAS
Quando sentir-se no ‘andar do 
meio” da casa, decida como quer 
resolver a situação, seja 
responsiva, e não reativa. 
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O QUE FAZER:

- Pergunte a si mesmo qual é a sua necessidade antes de pedir ajuda;
- Peça ajuda a pessoas que estão menos estressadas que você;
- Peça ajuda a pessoas que estão disponíveis para ouvi-lo;
- Caso o outro não esteja disponível, respeite o 'não' do outro e pergunte se 

este tem tempo para ouvi-lo em outro momento;
- Compreenda o poder do seu "não", nem sempre o conselho do outro ressoa 

com seu coração;
- Faça as Chaves MATES se você começar a ficar angustiado;
- Peça ajuda a profissionais quando necessário.

Como pedir suporte
(dicas para como obter suporte):
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NÃO FAZER:

- Não peça ajuda a pessoas que você sabe que não são bons ouvintes 
para  apoiá-lo;

- Não peça ajuda a pessoas que já estão sobrecarregadas 
emocionalmente, pois não saberão estar presentes com você;

- Não peça ajuda a pessoas com quem você teve/tem um relacionamento 
difícil.

Como pedir suporte
(dicas para como obter suporte):
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Abraço Bilateral: 
Borboleta, Gorila e Joaninha 
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https://www.ekhartyoga.com/articles/anatomy/stretching-your-stress-out-meet-your-psoas

• O trauma está no corpo. O corpo é o cérebro.

• A linguagem do corpo é o toque e o movimento. 

• O movimento evoca conforto e desconforto. Permite a fluidez de 

energia, que muitas vezes fica estagnada nas juntas, nos músculos 

e nos órgãos internos.

• Traumas pré-natais, transgeracionais e de desenvolvimento tendem 

a se instalar profundamente no corpo.
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“O PSOAS é o principal músculo envolvido na resposta de "luta ou 
fuga" do corpo.  Quando você se assusta, seu psoas se contrai;  
quando você experimenta estresse mental ou emocional, o psoas 
responde com um aperto. Fisicamente, os quadris são semelhantes 
uma estação Central: muitos músculos e forças se juntam e são 
distribuídos pelo resto do corpo. Os quadris têm muitos músculos 
profundos e fortes, necessários para estabilidade, movimento e 
mobilidade.  A tensão nos quadris não é causada apenas por 
estresse mental ou aptidão física;  estilo de vida, idade, genética, 
acidentes físicos e traumas também têm impacto no aperto nos 
quadris.”

Sandra Carson

Músculo PSOAS

https://www.ekhartyoga.com/articles/anatomy/stretching-your-stress-out-meet-your-psoas
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“... através de exercícios físicos terapêuticos conscientes, aciona os 
mecanismos de autorregulação do sistema nervoso autônomo, 
liberando os padrões profundos de estresse. O sistema nervoso 
parassimpático é ativado, proporcionando ao corpo a oportunidade 
de liberar a energia represada durante o episódio causador do 
trauma. A liberação ocorre através dos tremores neurogênicos, 
semelhantes aos que são sentidos em situações de risco que 
geram medo, raiva ou um grande prazer. Os resultados são 
imediatos, proporcionando alívio, relaxamento, bem estar e 
equilíbrio emocional, integrando a unidade corpo-mente.”

David Bercili

TRE – Exercícios de liberação da
tensão e dos traumas
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Bocejar ajuda seu cérebro a obter mais oxigênio e a 
desacelerar o coração.

Alongar, esticar, contrair, tremer, 
movimentar o corpo
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Qual é a melhor forma de ajudar 
alguém que carrega traumas em 
seu sistema nervoso?

Sendo uma “fonte de segurança”, através da
sua forma de se comunicar, relacionar,
interagir e de estar presente com o outro.
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http://clinicaflordamanha.com.br/2019/04/01/tre-tension-and-trauma-release-exercises-exercicios-
de-liberacao-da-tensao-e-dos-traumas/

Cordão Mágico Invisível

• Profissional que usa o Programa MATES, naturalmente, terá um melhor
relacionamento terapêutico e, consequentemente, o cliente terá uma maior
sensação de segurança.

• Se o sistema nervoso do profissional é calmo e relaxado, será detectado pelo
sistema nervoso do cliente, pois entrarão em ressonância.

• Quando o profissional pratica o MATES com frequência, ele se torna modelo de
autorregulação para o cliente. Como resultado, seu cliente inicia a prática de
regulação indiretamente.

83

Cordão Mágico Invisível = Sintonia dual

O Programa MATES apoiará, principalmente, a 

contenção e estabilização emocional do cliente através 

do Cordão Mágico Invisível. Isso significa dar suporte 

(energético) para que o cliente permaneça dentro da sua 

‘janela de tolerância’, ou seja, o “meio da Casa do 

MATES”, onde eles se sentem mais presentes, regulados 

e organizados.
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CORDÃO MÁGICO INVISÍVEL
Prática

85

Quando presencial:
1. Convidar o cliente a explorar seu sistema nervoso através do cordão mágico;
2. Segura uma ponto do cordão, entregar a outra ponta para o cliente e observar

como ele segura;
3. Verificar onde ele se sente na ‘Casa do MATES’;
4. Se ele estiver no ‘meio da Casa”, pedir para demonstrar através do Cordão

como é estar no ‘meio da Casa’;
5. Se não estiver no ‘meio da Casa’, sugerir a prática das ‘Chaves MATES’ até se

sentir no ‘meio da Casa’;
6. Pedir para demonstrar através do Cordão como é estar no ‘meio da Casa’;
7. Convidar o cliente a escolher qual andar e qual “quarto” gostaria de explorar

primeiro.

Durante cada visita ele deverá demonstrar através do Cordão como é estar
naquele lugar, caso necessário, sugerir a prática das ‘Chaves MATES’.
Entre cada visita sugere-se que volte ao ‘meio da Casa’ e peça para demonstrar
através do Cordão como é estar.
Terminar a dinâmica com o cliente no ‘meio da Casa’.

D
IN

Â
M

IC
A

 –
C

ordão M
ágico Invisível
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1. Convide a pessoa a explorar seu sistema nervoso através do cordão mágico;
2. Peça que ela coloque o cordão na sua frente numa mesa com as duas pontas do

cordão expostas;
3. Solicite que olhe para as mãos e escolha uma mão para representá-la e a outra

pode ser você;
4. Solicite que ela segure as pontas do cordão;
5. Solicite que ela verifique onde se sente na “Casa do MATES”;
6. Se ela estiver no “meio da Casa”, peça para demonstrar através do Cordão como é

estar no “meio da Casa”;
7. Se não estiver no “meio da Casa”, sugira a prática de algumas das “Chaves

MATES” até que ela se sinta no “meio da Casa”;
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8. Peça para demonstrar através do Cordão como é estar no “meio da Casa”;     
*Inicie sempre do “meio da Casa”, mesmo que vocês passem a sessão toda
só tentar "achar" o “meio da Casa”.

9. Convide a pessoa a escolher qual “andar” e qual “quarto” gostaria de explorar
primeiro.

• Durante cada visita ela deverá demonstrar através do Cordão como é estar naquele
lugar, caso necessário, sugerir a prática das “Chaves MATES”. Não é para ficar na
história do que surgir, mas na experiência presente.

• Entre cada visita sugira que volte ao “meio da Casa” e peça para demonstrar
através do Cordão como é estar no “meio da Casa” novamente.

• Termine a dinâmica com o cliente no “meio da Casa”.
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“As interações não-verbais de transferência-contratransferência que
ocorrem nos níveis pré-consciente-inconsciente representam as
comunicações do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo de
estados emocionais de ação rápida, automáticos, regulados e
desregulados entre o paciente e o terapeuta. . . . Em um contexto
terapêutico que facilita o crescimento, o significado não é descoberto de
forma singular, mas criado didaticamente.”

ANGELA DEVITA (Doutorado em SE)
https://hq892qzdgr1cn4n8hhv8d1f9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2020/05/The_Somatic_Experience_of_the_Wounded_Th.pdf

Cordão Mágico Invisível: Como instrumento para 
experimentar o sistema nervoso, visitar as outras 

partes da casa.
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Apego Seguro Apego Evitante Apego 
Ambivalente 

Apego 
Desorganizado 

Intimidade ok Desejo e Rejeito

Independência ok Não há confiança mesmo 
em pessoas boas

Separação OK Necessita de muita 
distância 

Dificuldade/dependente Dificuldade de 
estabelecer laços 
profundos 

Relacionamento Conforto em ficar 
sozinho e 
acompanhado

Dificuldade de ler a 
demando do outro, 
interpretam mal os 
sinais sociais

Medo do abandono Hiper vigilância, perigo 

Cordão Mágico Invisível: Como instrumento 
para identificar o estilo de apego do cliente
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https://hq892qzdgr1cn4n8hhv8d1f9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/The_Somatic_Experience_of_the_Wounded_Th.pdf
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Por que o Programa MATES é eficaz?

• Promove o desenvolvimento da consciência do estado emocional
do indivíduo e o empodera a “desligar” o modo de sobrevivência
de luta / fuga / congelamento / colapso / auto-abandono,
facilitando o retorno à autorregulação adaptativa.

• Consequentemente, a autorregulação adaptativa permite o
engajamento social.

• E o engajamento social permite a conexão consigo mesmo e com
os outros para encontrar segurança.
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Como usar o MATES?

• Ensinando diretamente - utilizando materiais educativos, juntamente 
com a linguagem simples para “não patologizar”, “não estigmatizar” e 
normalizar as experiências do outro.
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Como usar o MATES?

• Ensinando indiretamente – praticando o MATES em si mesmo,

principalmente quando o outro está em crise.

“O apego é a regulação interativa da emoção 
entre e dentro do organismo.”

Allan Schore
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Pensamento Ponte
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Raiva Medo Nojo Chateada

Feliz Leve Calma Grato

Triste Cansado Envergonhada Culpado
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Você agora é membro 
do Clube MATES!

Seja bem-vinda(o)!

clubemates.com
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