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Carta de Fortaleza 
 
 

Esta carta tem o objetivo de mostrar o posicionamento das sócias da 

SONAFE em relação a representatividade das mulheres nas composições formais 

da sociedade, como regionais, comissão de ética, diretoria, comissões científicas 

de congressos, entre outras. Considerando o movimento de instituições esportivas 

internacionais, como o COI, a IFSPT e o BJSM de evitar Manels (painéis científicos 

majoritariamente de homens caucasianos) entendemos que a SONAFE, também 

deve ter políticas claras para criar oportunidades iguais visando a melhor inserção 

das mulheres nas atividades acadêmicas, práticas e políticas da Fisioterapia 

Esportiva.  

“The IOC encourages and supports 

the promotion of women in sport at all levels and in all structures, with a view to implementing the 

principle of equality of men and women” (International Olympic Committee factsheet, 2016). 

 

“…participants who identify as women are consistently under-represented in Sports and Exercises 

Medicine research and congress” …….. “Speaking up about gender imbalance improves diversity 

among invited speakers”. (Bekker. et al.  BJSM, 2018). 

 

Apoio a Campanha #Goequal pela International Federation of Sports Physical Therapy – IFSPT 

(Junho 2018) 
 

Neste sentido, gostaríamos de sugerir a representação mínima de 30% de 

mulheres, com o esforço de chegar aos 50%. Salvo em situações em que nas 

regionais existam baixo número de sócios e sócias. Além disso, nos eventos 

científicos da SONAFE (reuniões, jornadas e congressos) devem ser criadas 

oportunidades para participação de mulheres como palestrantes chegando a 

proporção de 30%, sempre com a tentativa de se alcançar 50% da distribuição 

entre homens e mulheres.  



Como exemplo, lembramos que o histórico do percentual e proporção de mulheres 

palestrantes nos congressos da SONAFE é ainda muito desigual, como 

apresentado abaixo: 

Ouro Preto (2007) = 8% (3/34) 

Gramado (2009) = 10% (3/27) 

Maceió (2011) = 9% (3/29) 

São Paulo (2013) = 23% (8/27) 

Florianópolis (2015) = 17% (17/83) 

Caldas Novas (2017) = 16% (14/70) 

Fortaleza (2019) = 23% (22/75) 

 
Mais claramente, podemos observar que a composição das diretorias da 

SONAFE também mostra este desequilíbrio. Por exemplo, nos Biênios 2010-2011 

e 2014-2015 eram compostas por nove membros com apenas uma mulher (11%), 

as diretorias nos biênios 2012-2013; 2016-2017 e 2018-2019 foram compostas 

por nove membros com duas mulheres (22%). 

É possível identificar uma certa evolução, pois a SONAFE recentemente fez 

a campanha #heforshe, #sonafeanas, e nos últimos 3 congressos a palestra de 

abertura foi feita por mulheres (Marie-Elaine Grant; Shirley Sahrmann e Nicola 

Phillips). Apesar desses esforços, o percentual de mulheres sócias é de 

aproximadamente 20%. Vale ressaltar também, que a SONAFE tem grande 

potencial de atrair novas sócias, pois nas atividades de mídia sociais as mulheres 

são 56% da audiência e do total de engajamentos, 60% são feitos por mulheres. 

Dessa forma, o posicionamento da SONAFE sobre a igualdade e reconhecimento 

de gêneros é fundamental e irá no futuro, garantir melhores oportunidades, 

evitando desgastes desnecessários.  

Finalmente, consideramos importante que a SONAFE continue realizando 

campanhas educativas para abrir a discussão sobre Manels e sobre a igualdade de 

oportunidades entre homens mulheres no esporte.  

 

Sem mais. 
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