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Introdução ao Método Corpo Intenção e à Técnica de Alfabetização 
Corporal, elementos constituintes da Terapia Alfacorporal. Os concei-
tos identificados no método e técnica afirmam a potência formativa 
que o ambiente terapêutico, composto pelo terapeuta e pessoa em 
atendimento, pode gerar. A terapia se apoia na presença de um corpo 
concreto que acomoda “quatro corpos em um”. Para o MCI, a presen-
ça do corpo próprio e a interação entre os “quatro corpos em um” 
são condições essenciais para as pessoas seguirem desenvolvendo-
se nos ambientes, nos quais podem escolher influenciar e deixar-se 
influenciar. O desenvolvimento humano depende do aprendizado 
constante; para tanto, é necessária a presença de Corpos Sensíveis.
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O Método Corpo Intenção (MCI) é uma ferramenta de trabalho para profis-
sionais que cuidam do outro de alguma forma: educadores, terapeutas, médicos. 
O MCI vai estimular a aprendizagem que favorece o desenvolvimento humano 
por meio do fortalecimento da capacidade própria em aprender. Para o MCI, a 
palavra aprender não está “colada” ao aprendizado formal e ao aprendizado de 
um conteúdo específico, aprender está acompanhado da capacidade que cada 
pessoa tem em se relacionar, em maior ou menor grau, com esses aprendizados. 
O MCI propõe uma aposta nos ambientes de convivência como fonte de com-
partilhamento e aprendizado, ambientes nos quais a capacidade de cada um em 
aprender é o elemento definitivo para conquistas pessoais e coletivas, o fator 
primário que encaminha ao desenvolvimento humano. Ambientes de convivên-
cia nos quais as pessoas têm a oportunidade de influenciar e serem influenciadas 
e nos quais a presença de Corpos Sensíveis garante a continuidade do envolvi-
mento com o aprendizado.

A capacidade própria em aprender é desenvolvida a partir de condições 
despertadas e operadas no Encontro; o Encontro Consigo e com o Outro. Desse 
modo, os espaços de convivência, quando são ambientes formativos, estimulam 
o desenvolvimento humano independente do conteúdo específico de informa-
ções e do volume de aprendizado direto de determinado assunto. 

Ocorre que o Encontro entre as pessoas tem sido atravessado pela ameaça da 
exclusão. A ameaça de exclusão fere a condição de existir promovendo corpos 
insensíveis a si mesmos e aos Outros. Há tempos, o processo de civilização do 
humano vem se sobrepondo ao fortalecimento das bases do humano. É chegada 
a hora de fortalecer características vitais do ser humano, que servirão como base 
de sustentação dos aparelhos do pensamento e da ação. Será necessário, entre-
tanto, fortalecer as bases vivas do humano antes de civilizar esse humano em 
cada pessoa. Por bases vivas, identificamos o corpo humano, suas funções bási-
cas e complexas: desejo e necessidade, pulso e motilidade; excitação e sistemas 
de funcionamento corporal; presença, conflito inerente, herança e conquista. O 
processo civilizatório não tem sido suficiente para dar conta de instalar espa-
ços de convivência como fonte de participação e aprendizados. A polarização 
da existência entre o melhor ou o pior, o bonito ou o feio, o certo ou o errado 
tem afastado as pessoas de si mesmas com risco de se sentirem impróprias, 
inadequadas. Em consequência, existe uma abstenção da participação ou uma 
imposição de ideias que transformam um possível ambiente de aprendizados em 
um ambiente hostil. Denise de Castro, autora do MCI, problematiza a dificuldade 
que cada pessoa pode enfrentar ao assumir diferenças em seu modo de viver:

Assumir e integrar as diferenças demanda conhecimento da própria singu-
laridade reconhecida e experimentada no corpo. É, sem dúvida, uma tarefa 
difícil quando tudo ao redor nos empurra para uma sociedade massificada 
que, aparentemente, deseja as mesmas coisas e precisa do idêntico para se 
reconhecer. As normas, os padrões estéticos, a saúde ou a doença tornaram-
se uma forma de regulação social e punem aqueles que não estão ajustados 
a eles. Trata-se de uma sociedade de massas que, diante do diferente, incita 
a exclusão, o temido predador social presente na família, na escola e na rua. 
(CASTRO, 2016, p. 11)

A presença ameaçadora da exclusão, frente às diferenças entre os sujeitos 
singulares e os jogos de poder, assusta e retira os Corpos Sensíveis dos ambien-
tes hostis, impedindo que cada um possa influenciar e ser influenciado, e, desse 
modo, despotencializa a capacidade própria em aprender, função vital para os 
processos de desenvolvimento. Assim, diante da presença constante da exclu-
são, os ambientes de convivência podem permanecer como fonte de consumo 
desconectado das necessidades próprias e campo de repetição das ações desco-
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nectadas daquilo que move internamente cada pessoa. Consumo e ações, des-
conectados de si mesmo, podem desvitalizar as pessoas em cena, encaminhando 
essas pessoas para mais consumo e mais ações desconectadas que a distanciam, 
ainda mais, de si mesmas.

Newton Bignotto, filósofo, refletindo sobre a condição humana, escreve: 

(...) o traço mais terrível de nosso tempo talvez seja o surgimento das socieda-
des de massa e da solidão que as define. Para agir, é preciso estar no mundo 
junto com outros homens, partilhar espaço e dúvidas e aceitar as diferenças. 
Se perdermos a capacidade de agir levando em consideração os outros, nos 
tornaremos a presa fácil de processos de repetição que se esgotam em si 
mesmos e de fato impedem o surgimento do novo.” (BIGNOTTO, 2008, p. 237)

Para o MCI, a capacidade de cada um para aprender depende do desenvolvi-
mento de determinadas condições acompanhadas dos seus ambientes formati-
vos. O sentido da palavra formativo é influência do Método Somático-Emocional 
de Stanley Keleman (1992) e das experiências no laboratório formativo de 
Regina Favre (2012), ambos, psicoterapeutas formativos. A respeito da formação 
contínua do que está vivo, Keleman afirma: 

A vida produz formas. Essas formas são parte de um processo de organização 
que dá corpo às emoções, pensamentos e experiências, fornecendo-lhes uma 
estrutura. Essa estrutura, por sua vez, ordena os eventos da existência. As 
formas evidenciam o processo de uma história protoplasmática que caminha 
para uma forma pessoal humana – concepção, desenvolvimento embriológico 
e estruturas de infância, adolescência e vida adulta.” (KELEMAN, 1992, p. 11)

O MCI, por meio da Técnica de Alfabetização Corporal (TAC), propõe determi-
nadas provocações nos ambientes e o acompanhamento das respostas das pes-
soas presentes em seus ambientes próprios e coletivos. Cada fase – Reconhecer, 
Problematizar, Operar a Forma e Simultaneidade - será provocada por meio de 
um procedimento direto que pode des-construir os corpos e, simultaneamente, 
atualizar esses mesmos corpos, formar novos corpos.

A Terapia Alfacorporal é o espaço e o tempo no qual o Encontro entre as 
pessoas pode, ou não, acontecer. Para favorecer esse Encontro, método e técnica 
tentam acompanhar e acomodar os acontecimentos no ambiente, atualizando 
os corpos presentes. 

A Terapia Alfacorporal procura encaminhar a pessoa, em atendimento, para 
o reconhecimento das próprias formas, para a aproximação dos corpos próprios, 
para a dinâmica do que está corrente/interrompido em cada um. Ações que 
podem estimular a capacidade de cada um em aprender.

Para favorecer essa condição de cada um para aprender, a Terapia Alfacorporal 
segue sensibilizando os corpos próprios e segue acompanhando os processos ati-
vados nesses corpos por meio de etapas sistematizadas no MCI formando um 
determinado ambiente e seu campo fecundo de aprendizados. 

Para a eficiência do método em sua compreensão linear e distante dos 
acontecimentos reais, o MCI é acompanhado e acompanha a TAC, que oferece 
a prática em suas experimentações complexas e os acontecimentos vivos que se 
seguem. A TAC acomoda diversas práticas corporais aplicadas a partir dos con-
ceitos sistematizados na técnica: Movimento Tátil, Sequência Intencional, Espera 
Ativa e Deslocamentos. Os conceitos sistematizados na TAC servem de alicerce 
no qual as práticas diversas vão se apoiar, e, desse modo, podem favorecer a 
conquista de Corpos Sensíveis, qualidade necessária para a presença de cada um 
em cena. Os conceitos sistematizados no MCI servem para acomodar as fases de 
desenvolvimento pelas quais o sujeito em cena segue vivendo/interrompendo e, 



58 – Hermes21

desse modo, eles podem favorecer o acompanhamento do processo da pessoa 
em atendimento.

A Terapia Alfacorporal, a partir do método e da técnica, vai lidar com dois 
ambientes diretamente, os ambientes interno e externo a si mesmo. De modo 
simples, vamos entender como sendo o ambiente interno aquele que é formado 
pelo próprio organismo e suas atividades, pela memória/forma histórica e pelas 
necessidades, desejos ou motivações atuais; e como sendo ambiente externo 
aquele que é formado pelas pressões da ação da gravidade e atmosférica, pela 
presença e ações das outras pessoas, pelas atividades e encontros atuais.

Para que esses ambientes sejam reconhecidos e definidos, será necessária a 
presença de Corpos Sensíveis, a partir dos quais encontramos a possibilidade de 
formar um campo em si e entre esses corpos. Esses campos/ambientes trans-
mitem forças que são captadas e transformadas em mais força, gerando vida, 
formando mais corpo. 

A transmissão de forças acontece entre as partes do corpo próprio e entre 
as partes que compõem o ambiente externo. A experiência, quando é percebida 
pela presença, de fato, dos corpos, será reconhecida no aumento dos pulsos 
internos, na presença de mais vida do próprio corpo, e, nesse momento, pode 
gerar estranhamento, pode gerar o medo da exclusão diante do novo, frente ao 
diferente em si, antes mesmo da presença do diferente no Outro. Desse modo, 
diante de corpos vivos, não escapamos dos conflitos, que são vividos a partir 
dos jogos de forças disparados na presença das ações, próprias e dos outros, de 
pessoas singulares. 

Esses conflitos podem ser constituintes saudáveis do campo; entretanto, 
quando os lugares/ambientes são determinados e definitivos, seguem excluindo a 
realidade impermanente das ações humanas. Em ambientes “prontos”, a ameaça 
da exclusão exige que os corpos se “calem”, gerando cisões em si e no ambiente 
de convivência; gerando corpos insensíveis a si mesmo e ao Outro. Os corpos pre-
cisam se “calar” para afastar o diálogo em si, evitando a presença que pode gerar 
a exclusão. Essa presença é também fator decisivo para influenciar e ser influen-
ciado nos ambientes de convivência favorecendo o aprendizado constante. 

Nesses ambientes preestabelecidos, ambientes fixos nos quais ficam firmados 
os jogos de poder e o risco da exclusão, são desativadas as transmissões de forças 
empobrecendo a vida no grupo e em si mesmo. Para o desenvolvimento humano 
é vital o aprendizado constante.

OS QUATROS CORPOS EM UM
O MCI e a TAC propõem ativar o desenvolvimento humano acessando os 

corpos das pessoas e interferindo sobre eles. O MCI diferencia e classifica um 
sistema de quatro corpos, em constante interação, presentes em cada corpo 
próprio; os corpos físico, comportamental, emocional e cognitivo. 

Para entender e acompanhar os processos disparados a partir das interferên-
cias mencionadas acima, é preciso compreender, antes, a definição dos quatro 
corpos em um, que é proposta do MCI. A Terapia Alfacorporal vai provocar e 
acompanhar, por meio do método e da técnica, os processos em andamento/
interrompidos da pessoa em terapia, tendo o corpo como protagonista e porta 
de entrada para as intervenções que pretendem sensibilizar este corpo. É, entre-
tanto, necessário entender que a Terapia Alfacorporal pretende atender deter-
minado corpo e interferir sobre ele, quatro corpos em um. 

O terapeuta Alfacorporal interage com o paciente todo o tempo; toca o 
corpo físico, escuta o corpo cognitivo, enxerga o corpo comportamental e é 
tocado pelo corpo emocional. Essas ações vão sendo exercidas, de modo mais 
e menos consciente, pelo paciente também. O terapeuta Alfacorporal deve ser 
capaz de “conversar”, de modo mais ativo e consciente possível, com os quatro 
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corpos em um próprio e os quatro corpos em um do paciente em atendimento.
Apresentamos a seguir a definição dos quatro corpos presentes em cada 

corpo, em constante interação: o Corpo Físico, o Corpo Comportamental, o 
Corpo Emocional e o Corpo Cognitivo. 

O Corpo Físico é o organismo vivo que se autorregula gerindo a vida básica, 
a homeostase, o equilíbrio/desequilíbrio, determinando a vitalidade e a desvitali-
dade. O corpo físico segue acompanhado de suas ações próprias que independem 
do conhecimento cognitivo das necessidades que cercam esse corpo, ou seja, o 
coração bate mais lento ou mais rápido, a transpiração aumenta ou diminui, 
e, essas são ações que ocorrem sem a autorização/desautorização do pensador 
em si. O corpo físico é constituído por células, tecidos, órgãos e sistemas com-
prometidos com as ações que garantem a existência objetiva; essas ações são 
orientadas, mesmo que desconhecidas pelo sujeito cognoscente, para a própria 
vida em si. Como exemplo, temos a atividade respiratória, que acontece a partir 
das condições favoráveis dos órgãos da respiração e da biomecânica acompa-
nhada dos músculos e ossos em ação, independentemente do conhecimento do 
sujeito da ação. Caso o ambiente externo seja desfavorável ao processamento 
de oxigênio, como nas regiões de altas altitudes acompanhadas da rarefação de 
oxigênio no ar atmosférico, ocorre uma adaptação possível, até certo ponto, do 
sistema e da biomecânica que acompanham a respiração, orientada para resolver 
o problema, isto é, o corpo tem que respirar e, nesse caso, tem que se adaptar 
ou interromper as ações nesse ambiente.

O Corpo Comportamental se define por ser um sistema de gestos, ações, 
palavras e modos dos quais uma pessoa se utiliza para gerir de modo econômico 
e eficiente a vida na relação entre o meio interno e externo a si mesma. São 
os modos de andar, falar, comer, uma infinidade de pequenas ações e desloca-
mentos que, frente à repetição, vão definindo uma identidade física, compor-
tamental e relacional, identificando a pessoa como calma, brava, gente boa, 
desconfiada, comprometida. São modos padronizados, portanto mais fixos, que 
só podem sofrer alterações se houver a percepção da pessoa a respeito deles. São 
padrões sistematizados em expressões, gestos, ações, palavras e pensamentos 
que buscam eficiência para a condução própria dentro dos ambientes internos 
e externos ao sujeito do acontecimento. 

Como exemplo do Corpo Comportamental, podemos citar uma pessoa e seu 
jeito de falar: sempre depressa e alto ou sempre baixo e lento. Quando o jeito 
de falar é pessoalizado como modo fixo de manifestação no mundo externo essa 
constância vai gerar uma identidade. Essa ação de falar de um determinado modo 
e a identidade que acompanha a ação repetitiva, por sua vez, consciente ou não, 
tem uma intenção. Quando a intenção é acompanhada, com frequência, de um 
resultado eficiente que é percebido pelo sujeito da ação, esse comportamento, 
mesmo que desatualizado, impulsiona a repetição da ação praticada pela pessoa. 
Nesse sentido, de uma intenção que é acompanhada de um resultado eficiente, a 
repetição de um determinado uso de si, como falar alto por exemplo, é de difícil 
mudança, mesmo quando gera ambientes desfavoráveis para si e para o entorno. 

A identificação dos ambientes desfavoráveis exige que o sujeito da ação 
contenha uma parte em si que possibilite a conexão entre outras partes também 
em si. Conter uma parte em si implica promover a desconexão de determina-
das partes conhecidas, e, essa ação de desconectar partes conhecidas pode dar 
lugar para uma nova conexão. Godelieve, fisioterapeuta, em seu estudo sobre as 
cadeias musculares e articulares, reflete acerca dos comportamentos que fixam 
as formas corporais: 

Desde o início uma reflexão subjaz ao nosso percurso. Vimos como nossas 
escolhas, nossos processos de defesa, nossas reatividades a partir de uma 
carência ou de um excesso podem modelar as formas do corpo. Sabemos 



que essas formas nos “encadeiam” e poderiam alienar uma parte de nossa 
liberdade. Entretanto, se for conscientizado, gerido, o aprisionamento pode 
abrir para mais maturidade, gerar mais autonomia e liberdade (GODELIEVE, 
1995, p. 60). 

O Corpo Emocional constitui o sistema de ações e reações, tanto físicas 
como mentais, disparadas por acontecimentos, internos e externos, interferindo 
nos corpos físico, comportamental e cognitivo. As emoções como nojo, raiva, 
tristeza, medo e alegria são emoções herdadas pelos mamíferos para garantir a 
vida em si, e esse tema é bastante estudado pela neurociência e neurobiologia 
atualmente. Dessa perspectiva, precisamos diferenciar emoções de sentimentos. 
Emoções são estados complexos de ações e reações acompanhados de progra-
mas involuntários. Sentimentos constituem o processamento desses estados 
complexos, são o acompanhamento das percepções do que ocorre entre o corpo 
e a mente durante a ativação das emoções. Com respeito às diferenças entre 
emoções e sentimentos, o neurocientista Damásio escreve que: 

As emoções são as obedientes executoras e servidoras do princípio do valor, a 
mais inteligente cria do valor biológico até agora. Por outro lado, a cria das 
próprias emoções, os sentimentos emocionais que colorem nossa vida inteira 
do berço ao túmulo, paira soberana sobre a humanidade, assegurando que as 
emoções não sejam negligenciadas. (DAMÁSIO, 2011, p.140)

O surgimento das emoções antecede o dos sentimentos. Sentimentos e 
emoções são processos distintos e coesos. Por meio das emoções e da percepção 
delas, a definição dos sentimentos pode ser ativada, e, desse modo, pode ser 
atualizado o gerenciamento da vida em si e no ambiente externo. 

Emoções são estados corporais e mentais que, quando percebidos, podem ser 
reconhecidos, problematizados e operados, fases sistematizadas no MCI, possi-
bilitando novas compreensões e novas conexões com os ambientes dos aconte-
cimentos. Emoções são estados impermanentes que acompanham os aconteci-
mentos, também, impermanentes. Esses estados, que aparecem e desaparecem, 
orientam os corpos, de modo automático, para determinadas ações e reações. A 
percepção das emoções favorece o processamento que pode gerar diferenciações 
as quais podem definir variações de sentimentos; a partir dos vários sentimentos 
distintos, é possível surgir mais potência de gerenciamento da própria vida. 

Podemos acompanhar, para exemplificar, as ações e reações, físicas e men-
tais, que podem se desencadear durante um assalto que é um acontecimento 
externo assustador. O assalto pode disparar a emoção chamada de medo, e o 
medo tem seu caminho na busca da sobrevivência. A partir da presença do 
medo, são disparadas ações, simultaneamente, tanto no cérebro como no corpo 
propriamente dito. O organismo vai viver alterações no seu estado. O ritmo 
dos batimentos cardíacos é alterado e arrasta consigo mudanças na pressão 
sanguínea, no padrão respiratório, na contração do intestino. Essas alterações 
acontecem a partir dos comandos ativados no tronco cerebral. O organismo 
é preparado para um aumento no consumo de energia a partir de substâncias 
secretadas no sangue, como o cortisol. A pessoa pode organizar uma resposta 
baseada em fuga ou paralisia. Cada uma dessas reações é acompanhada de ações 
motoras e fisiológicas específicas. Se a resposta for a paralisia, a respiração per-
manece superficial e os batimentos cardíacos lentificam; caso a pessoa tenha 
a chance de fuga, rapidamente os batimentos cardíacos aceleram bombeando 
mais sangue para o membros inferiores favorecendo a fuga pela corrida. Além 
disso, os trajetos de processamento da dor são interrompidos impedindo que a 
vítima enfraqueça a chance da própria fuga diante da dor de uma lesão. A cog-
nição fica alterada e atenção e memória são ajustadas ao acontecimento. Fome 
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e sexo são temas improváveis frente ao medo. Diante desse quadro, se o medo é 
baseado em um acontecimento real de perigo de vida, toda a perturbação tem 
função e destino. Entretanto, quando o quadro exemplificado é disparado com 
frequência baseado em perigos subjetivos pode perturbar, de modo nocivo, a 
qualidade de vida da pessoa.

O Corpo Cognitivo constitui o sistema de interações que, auxiliado pela 
ativação e percepção dos outros corpos, comunica as partes em si de modo 
consciente. A palavra consciente é usada para apontar uma apropriação, pela 
pessoa, dos estados de si durante uma experiência. Estados de si, por vezes, ainda 
inominados, mas conscientes pelo sujeito da experiência. Consciente está toma-
do no sentido de reconhecer que, durante uma experiência nova, objetivamente 
perigosa ou não, podem emergir estados de regulação homeostática, tanto 
físicos como emocionais, que despertam o sujeito e o agente em si, disparando 
urgências frente ao desconhecido. Consciente quer dizer que pode reconhecer 
que a urgência tem um corpo de susto que aciona comportamentos mais antigos 
e conhecidos da pessoa em cena. Desativar a urgência de respostas pode abrir 
espaço para novos sentimentos, ações e palavras. Diante de uma nova consci-
ência das partes em si, a pessoa pode recriar os modos, pode redefinir o sentido 
das palavras, pode organizar e restabelecer a espera, desativando a urgência e 
buscando referências que garantem um aprendizado constante. Esse é o corpo 
em si que escolhe, até certo ponto, compor com deslocamentos, em si e nos 
ambientes, que podem atualizar os quatro corpos em um diante dos aconte-
cimentos atuais. É o corpo que pode estabelecer determinado diálogo entre os 
corpos físico, comportamental e emocional, conquistando novas ferramentas e 
reinventando os caminhos.

Podemos dizer que, ao apresentar os quatro corpos em um, estamos falando 
de um macrossistema quando comparado aos outros sistemas de um corpo, 
como os sistemas digestivo e respiratório, responsáveis pela regência da vida no 
ambiente interno de um corpo vivo. 

Podemos dizer, também, que estamos apresentando um microssistema, quan-
do comparamos com os sistemas sociais, políticos, dos quais os corpos vivos 
fazem parte. De modo objetivo, estamos apontando a inter-relação e a interde-
pendência constantes que acompanham a vida única e coletiva. Em ambientes 
de convivência e entre as partes de um mesmo corpo, a força da diferenciação é 
acompanhada de determinada separação das partes em si e dos corpos entre si 
e, simultaneamente, essa mesma separação pode favorecer a aproximação entre 
as partes de um todo por meio de novas conexões e da transmissão de novas 
forças. A diferenciação é ingrediente constante do desenvolvimento humano. 
A indiferenciação está relacionada com o início, com a intensa produção e 
coesão necessárias para iniciar uma vida, a indiferenciação é fonte de vida, é a 
formação do novo que acontece na aproximação das partes em si e dos corpos 
entre si. Diferenciação e indiferenciação seguem, na alternância, gerando vida e 
desenvolvimento da vida, aproximação e separação, aceleração e desaceleração. 

Diante desse conhecimento, como prosseguir com o aprendizado constante, 
fonte para o desenvolvimento humano, insistindo em separar totalmente uma 
camada da outra ou colando uma camada a outra, também comprometida com a 
mesma existência? Como prosseguir aprendendo desconsiderando a inter-relação 
e a interdependência do que está vivo em um mesmo ambiente de convivência?

O MCI e a TAC propõem o reconhecimento, de fato, da complexidade de um 
corpo em camadas, no qual a presença de “quatro corpos” vivendo no mesmo 
ambiente, o corpo próprio, pode parecer confuso e de difícil apreensão, embora 
a complexidade, quando percebida, possa gerar mais simplicidade na interação 
em si e entre as pessoas. A possibilidade em reconhecer e problematizar a com-
plexidade de um corpo em camadas pode favorecer a conquista da agilidade 
desses mesmos corpos em atualizar-se no ambiente dos acontecimentos, pode 



promover as ações contemporâneas aos acontecimentos do momento, gerando 
mais vida para si e para o grupo do qual fazemos parte.

A Terapia Alfacorporal pretende atender os “quatro corpos em um” desta-
cando e acompanhando pessoas em sua complexidade. Pessoas que estão em 
busca de um desenvolvimento constante ou que estão impedidas de prosseguir 
se desenvolvendo diante de dores que não podem processar sozinhas. 

A Terapia Alfacorporal pertence ao novo saber que emerge em um tempo 
no qual o mundo interno está empobrecendo diante das forças de uma lógica 
da eficiência que parte, permanentemente, de uma referência externa, descon-
siderando os jogos de forças de cada corpo vivo em suas ações impermanentes. 
Diante deste mundo, da “lógica da eficácia pela eficácia”, Nicolescu afirma que:

A natureza transdisciplinar tem uma estrutura ternária (Natureza objeti-
va, Natureza subjetiva, trans-Natureza), que define a Natureza viva. Esta 
Natureza é viva pois nela a vida está presente em todos seus graus e seu 
estudo exige a integração de uma experiência vivida. Os três aspectos da 
Natureza devem ser considerados simultaneamente, em sua inter-relação e 
sua conjunção em todo fenômeno da Natureza viva. O estudo da natureza 
viva pede uma nova metodologia – a metodologia transdisciplinar -, que é 
diferente tanto da metodologia da ciência moderna como da metodologia 
da ciência antiga do ser. É a co-evolução do ser humano e do universo que 
pede uma nova metodologia. (NICOLESCU, 1999, p. 72)

O terapeuta Alfacorporal é acompanhado da sistematização de um método 
e de uma técnica que permite e favorece o diálogo e a interação constantes. O 
terapeuta, com suas ferramentas, antigas e novas, pode favorecer a transmissão 
de forças em vários formatos e em vários ambientes. Desse modo, o terapeuta 
Alfacorporal pode criar, acomodar e gerar ambientes nos quais as forças são 
transmitidas formando pessoas comprometidas, de fato, com o ambiente corpo-
ral próprio e os ambientes externos dos quais fazem parte.
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