
Você sabe o que é Fasciaterapia?

*Artigo de Clarice Nunes

É uma terapia corporal inovadora e criativa baseada num toque suave e profundo. Seu objetivo é
eliminar a tensão das fáscias corporais. 

Fáscias corporais são tecidos fibrosos presentes em todos os nossos sistemas corporais, recebendo
nomes diferentes,  dependendo  da área,  região ou segmento  corporal  em que se localizam.  As
fáscias se espalham como uma rede onipresente no nosso organismo, envolvendo, impregnando e
articulando tudo o que você possa pensar dentro do seu corpo: vísceras, músculos, ossos, tendões,
ligamentos, cartilagens, veias, artérias, ossos, órgãos do sistema nervoso central e periférico. Elas já
foram chamadas de a “farmácia de Deus”. Dá para perceber sua importância, não?
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Na  fasciaterapia  o  terapeuta  ativa  a  vitalidade  do  corpo  tocado,  liberando  áreas  bloqueadas  e
colaborando para restaurar a unidade do organismo tratado. O terapeuta colabora para reativar o
estado de saúde e o potencial de autoregulação do corpo.

Como a Fasciaterapia foi criada?

Foi criada por um francês, Danis Bois: ex-jogador de futebol, fisioterapeuta e osteopata. Insatisfeito
com tudo que já havia aprendido, Danis Bois tornou-se um pesquisador do movimento interno do seu
corpo, apoiando-se na sua experiência acumulada como terapeuta e na sua intensa e prolongada
experiência de meditação. A meditação o impulsionou a descobrir as leis do movimento interno do
corpo que ele traduziu no gesto terapêutico do toque das fáscias.

Nosso  corpo  reage  aos  choques  físicos,  psicológicos  ou  emocionais.  Com  o  objetivo  de  auto-
proteção o movimento interno é paralisado, os tecidos se retraem e enrigecem o que perturba o
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funcionamento  fisiológico  geral  do  organismo.  Essa perturbação  gera  efeitos  danosos:  cansaço,
fragilização, tensões, dores, mal estar, bloqueios articulares, distúrbios diversos que sinalizam que o
corpo está sofrendo um estresse. 

Benefícios gerais da Fasciaterapia

Trata  a  globalidade  corporal  e  com  isso  alivia  sintomas  localizados  que  são  provenientes  da
repercussão de tensões acumuladas em outras regiões. Por exemplo, uma tensão no pescoço pode
gerar uma dor no ombro. Uma tensão na região do coração pode ocasionar dor nas costas ou um
distúrbio  digestivo.  A  fasciaterapia  mobiliza  o  movimento  interno  do  corpo,  restaurando  o
funcionamento fisiológico adequado o que significa mobilizar o estado de saúde.

Benefícios específicos da Fasciaterapia

É  especialmente  benéfica  em  casos  de  problemas  musculares  e  articulares,  cansaço  crônico,
problemas de sono, estados depressivos, estresse, ATM, patologias de envelhecimento, problemas
de circulação venosa e linfática.

Conhecendo mais sobre a Fasciaterapia

O texto  da  monografia  Um  estudo  introdutório  ao  toque  das  fáscias  corporais* articula  a
experiência da terapia manual em fasciaterapia com os conhecimentos teóricos que a fundamentam,
integrando anatomia e tratamento das fáscias corporais. Está dividido em duas partes.

A  primeira parte mostra como a fasciaterapia foi criada por Danis Bois. Trabalha sobre algumas das
suas concepções básicas que incluem o modo como o corpo é compreendido e, nele, as fáscias com
suas  funções,  tipos  e  importância.  Debruça-se  sobre  a  especificidade  do  gesto  terapêutico,
considerando o diálogo psico-tônico, as Leis do Biorritimo Sensorial, a reciprocidade atuante. Aborda,
ainda a introspecção sensorial e o diálogo verbal, como aspectos complementares à terapia manual.

A segunda parte evidencia uma reflexão, à luz da teoria da fasciaterapia, sobre as seções realizadas
com um paciente voluntário, apreciando a evolução do trabalho, os pontos de abertura e impasse, as
questões que surgiram e a relação de reciprocidade atuante entre o facilitador e o paciente.
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Para informações adicionais, acesse:

– www.fasciaterapia.com.br  
– www.cerap.org/pt_publications.php  
– www.somato-psychopedagogie.com  
– www.fasciatherapie.com  
– www.sensorial.co.uk/new/   

* A monografia Um estudo introdutório ao toque das fáscias corporais está disponível para download em
www.terapiadoser.com.br/ofertasts/TerapiadoSerEstudoIntrodutorioToqueFasciasCorporais.pdf.
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