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Proibida, mutilação genital segue em alta no
Reino Unido
LEANDRO COLON
DE LONDRES

Nimco Ali tem 29 anos, é falante, bonita e gesticula sem
parar na mesa de um pub. Quem toma cerveja nos
arredores nem de longe imagina o que leva a reportagem a
conversar com ela, nascida na Somália, mas no Reino Unido
desde os dois anos.

Aos sete, em 1991, sua mãe a levou para passar férias no país natal. A guerra civil
estourou e a família teve que se preparar para correr de volta para Londres. A avó de
Nimco quis se precaver. Afinal, talvez a menina nunca mais voltasse ao país africano.

O procedimento foi rápido. Em poucos minutos, numa vila somali, uma mulher cortou a
maior parte de sua vagina. Pronto, tradição mantida, respirou aliviada a avó.

Cynthia Vanzella/Folhapress
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Nimco Ali, jovem de 29 anos nascida da Somália, vive desde os 2 no Reino Unido, foi mutilada aos 7 numa viagem de férias

"Para mim, a maior lembrança não é a física, mas o cheiro do local. É como você passar
muito tempo tomando café num hospital, o cheiro daquele café é a lembrança da dor",
conta à Folha.

E continua sem cerimônia: "Eu me lembro, uma coisa estúpida daquela, que não faz
sentido. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, algo doloroso, algo errado".

Entre os quatro tipos de mutilação classificados pela Organização Mundial da Saúde,
Nimco sofreu o mais nefasto: a infibulação, a costura dos lábios genitais, estreitando o
orifício da vagina.

Servidora pública no Reino Unido, a jovem não externa nenhum estereótipo de mulher
sofrida, reprimida e vítima de um ato desse.

Sorri, se diverte no pub, conta histórias em voz alta. "Eu sempre falava em terceira
pessoa. Agora que falo de mim, as pessoas perguntam: mas isso aconteceu com você?
Todo mundo pensa que isso acontece só com garotas pobres e que não podem
reconstruir suas vidas depois da mutilação", diz.

Ela integra a estatística, talvez subestimada, de ao menos 66 mil mulheres que vivem
no Reino Unido e sofreram mutilação no país, de maneira clandestina, ou foram levadas
a seus países de origem --não há um balanço separando esses dois perfis.

A prática brutal, predominante em países africanos, prevê, por meio de métodos
rústicos e sem anestesia, a retirada parcial ou total da genitália. A mutilação, na crença
dessas populações, é uma espécie de controle social das mulheres, para preservar sua
castidade, conseguir um bom casamento --a jovem que não sofreu a cirurgia pode ser
condenada socialmente.

Como a prática ocorre, na maioria dos casos, na infância, as meninas não têm escolha.
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VEJA OUTROS TEXTOS PARA VISITANTES COMENTAREM

Nimco conta que a mãe, de maneira implícita, sempre tentou se desculpar: "Ela nunca
disse desculpa' abertamente, porque não era um assunto doméstico, mas trazia flores,
por exemplo. E você sabia que era uma forma de dizer desculpe por ter agredido você'".

Estima-se que cerca de 140 milhões de mulheres no mundo tenham sido mutiladas.

Em outubro, relatório alertou para a prática clandestina do ritual no Reino Unido. Ao
menos 23 mil meninas abaixo de 15 anos estão sob ameaça. "Não é religioso nem
cultural, é uma violência contra a mulher", reage Nimco.

Desde 1985, a mutilação é crime no Reino Unido, mas ninguém foi condenado, apesar
de relatos de que imigrantes continuam fazendo isso. "A lei falha, até porque é muito
difícil ter evidências. As meninas não querem contar, e os médicos vindos desses países
fazem isso de forma clandestina", diz Efua Dorkenoo, da ONG Equality Now.

Nimco divulgou sua história há poucos anos, após uma amiga, também mutilada, ter
sido abandonada por um namorado que não aceitou casar-se com ela por causa disso.
Nimco criou então a ONG Daughters of Eve.

E a vida sexual de garotas assim? Ela respira, pensa e perde um pouco a
espontaneidade: "Eu aprendi, quando jovem, que o trauma assim numa mulher é
essencialmente psicológico. Isso não é sobre o corpo".

Na mesa do pub, ela lembra de dezenas de amigas que saíram do Reino Unido só para
sofrer o ritual. "Eu dizia: você sabe que isso é errado? O poder do silêncio é o principal
problema", lamenta.

A dificuldade é convencer as meninas a contar suas histórias: "Muitas garotas que
conheço crescem com isso, sabem que é ilegal, é errado e não querem falar para não
legitimar. Além de quererem proteger os seus pais. Mas eu tenho que dizer: a culpa
não é sua".

SAIBA MAIS

Efeitos podem incluir dor ao ter relação sexual

A maioria das mulheres submetidas à mutilação genital sofre dores e hemorragias, além
do trauma psicológico. As consequências podem incluir dor crônica, diminuição do prazer
sexual, dor na relação, perigos para o parto, problemas urinários e na menstruação.

A Organização Mundial da Saúde classifica quatro formas de mutilação feminina:
remoção parcial ou total do clítoris; remoção parcial ou total do clítoris e dos pequenos
lábios, com ou sem a retirada dos grandes lábios; infibulação (costura dos lábios
genitais, com estreitamento do orifício vaginal); e intervenção, com corte e perfuração,
com o propósito de estreitar a vagina.
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