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Argumenta-se que a intuição é superior à ciência porque está de algum modo livre dos enredos
misóginos  opressivos  que  sobrecarregam  sua  contraparte  dominada  pelos  homens.  Um
desdobramento  desse  argumento  diz  que,  como  a  academia  tem tradicionalmente  dado  (e
continua  a  dar)  às  mulheres  um  tratamento  inferior,  a  ciência  é  anti-feminista  e,
presumivelmente, deve ser evitada em favor desse negócio de intuição centrado nas mulheres.

Infelizmente, não é possível que qualquer conceito, processo, pessoa ou função cognitiva exista
fora do patriarcado. É isso que o patriarcado é: uma ordem mundial com auspícios firmemente
estabelecidos e inescapáveis. A ciência, como tudo o mais no planeta, é o servo de “Nação
Masculina”, sim, mas a "intuição" não existe em uma zona livre de patriarcado mágico apenas
porque está associada à realidade das mulheres. Na verdade, é por causa do patriarcado que as
mulheres  receberam o  primeiro  lugar  do  poder  supostamente  único  e  místico  de  intuição.

Assim,  dispensamos  o  primeiro  argumento.  Em  frente  ao  argumento  2!

É compreensível e até mesmo necessário que as mulheres feministas atentem contra os fatos
acumulados por uma comunidade científica que existe principalmente para servir à corporação
religiosa-meritocrática-patriarcal. Mais do que alguns desses "fatos" foram usados para sufocar
as mulheres (e outros seres sencientes) nos últimos cem anos, em benefício exclusivo da classe
dominante (principalmente os americanos de pênis). Além disso, ninguém pode argumentar que
a comunidade científica não é realmente sexista; mais do que algumas mulheres contribuíram
para a descoberta científica, apenas para serem ignoradas tanto pelo comitê do Nobel quanto
pelo  documentário  da  PBS que  são  popularizados  durante  a  campanha  de  arrecadação  de
fundos.¹

Mas a afirmação "a ciência prejudica as mulheres" não é tão precisa quanto "a aplicação, por
métodos misóginos,  do método científico aos sistemas de opressão prejudica as mulheres".

A ciência é apenas conhecimento e o método científico é apenas uma maneira de adquiri-lo.
Como a  nossa  ordem mundial  se  baseia  em um bando  de  mentiras,  é  claro  que  cabe  ao
indivíduo determinar a verdade e / ou o valor filosófico em qualquer coisa apresentada como
fato científico, mas é imprudente, atrasada e auto-destrutiva suspeitar do conhecimento em si
(vou parar de chamá-lo de irracional, pois a autodestruição às vezes pode ser vista como uma
solução razoável para certos pontos insuperáveis; no entanto, tais situações são geralmente o
resultado da incompatibilidade da humanidade plenamente realizada e da cultura da opressão).

De qualquer forma, afirmo que o conhecimento não adquirido através do método científico é
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muito  mais  suspeito  do  que  aquele  que  é  adquirido  através  do  método  científico,  sem
evidências mensuráveis e quantificáveis para as quais a análise foi aplicada, o que você tem aí é
uma afirmação sem apoio baseada em raciocínio que pode ou não ser falho, mas você nunca
saberá,  porque  você  não  executou  suas  merdas  no  laboratório  de  testes  científicos  .

Outro termo para "afirmações não fundamentadas com base em raciocínio que pode ou não ter
falhas,  mas  você  nunca  saberá,  porque  você  não  executou  sua  merda  no  Laboratório  de
testes"chama-se fé e crença. Eu poderia lhe dar 7.894.532 exemplos de resultados patetas ou
não-legais obtidos da confusão de crença com o fato, e talvez eu o faça, se meu secretário Phil
voltar  do  Starbucks  com  meu  café.  Até  lá,  talvez  2  ou  3  sejam  suficientes.

Um  exemplo  de  raciocínio  falho  que  substituiu  a  investigação  científica,  recentemente
mencionada por alguns acusadores, é o trágico movimento vacinas-causa-autismo: meu filho
foi  vacinado,  meu  filho  desenvolveu  autismo,  portanto  as  vacinas  causam  autismo.

Outra compreensão imperfeita da causalidade foi notoriamente demonstrada pelos cultos de
carga do Pacífico Sul: algumas pessoas na Nova Guiné, tendo observado a riqueza fabulosa
sendo descarregada de aviões de guerra durante a II Guerra Mundial, erroneamente concluíram
que coisas em forma de tecnologia fazem coisas legais aparecerem, e acreditavam que eles
poderiam atrair mais coisas legais construindo pistas de pouso de imitação e réplica de aviões a
partir   de  vegetação,  e  marchando em uniformes militares  caseiros  carregando pedaços de
madeira  em  forma  de  arma.

Espere, espere, aqui está um tema ótimo (também relacionado à vacina): a noção, apresentada
por políticos misóginos e saqueadores,  de que vacinar garotas adolescentes contra vírus do
papiloma  faz  com  que  elas  se  transformem  em  vadias.

Ainda outro termo para "afirmações não fundamentadas com base em raciocínio que pode ou
não ser falho, mas você nunca saberá porque você não executou sua merda no Laboratório de
testes  científicos":  intuição.

Você sabe? Eu vou em frente e digo que a "intuição", um sentido precognitivo e psicossocial do
homem-aranha, não existe. Eu prefiro o termo "insight" para denotar o processo de observação
e dedução aplicado à velocidade da luz pelos neurotransmissores de fluxo livre de um lóbulo
bem engraxado. Como quando você inventa a roda, ou quando você está passeando, e você
encontra um pedaço de pau, e seu lóbulo envia um clarão, e com certeza o bastão se transforma
em  uma  cobra.  Esse  tipo  de  coisas.

É verdade que,  como uma classe oprimida,  as mulheres foram treinadas para ignorar,  pelo
menos em certas circunstâncias, essa útil função cerebral, com o resultado desfavorável que nos
tornamos  mais  complacentes  com os  mandatos  da  cultura  do  estupro  do  que  se  fossemos
encorajados desde o nascimento a exercitar ao máximo nossos incríveis poderes de lóbulos-
cerebrais. Somos exortados (e recompensados quando o fazemos) a dar um prêmio maior à
conformidade  do  que  a  nossa  própria  segurança  e  bem-estar,  mesmo  quando  os
neurotransmissores fluidos do nosso lóbulo bem engraxado inicialmente sugerem “Não! Pare!



Não  faça  isso,  idiota!

A supressão da função do lóbulo é como as mulheres acabam se casando com idiotas, usando
saltos altos, fingindo orgasmos, fazendo besteira e sorrindo timidamente para estranhos com
doces.

Mas ora, estamos rejeitando o todo e esquecendo as partes boas com esse abraço total do mito
da intuição à custa da ciência real? A árvore da intuição pode dar frutos ocasionais, mas o
lóbulo não é onisciente! O lóbulo não pode prever o futuro! O lobulo simplesmente não pode
intuir qual das aranhas marrons, cogumelos roxos ou protuberâncias em seu peito irão te matar!
Você  precisa  de  conhecimento  real  para  atravessar  esse  terreno  traiçoeiro.  Esse  tipo  de
conhecimento  vem  da  ciência.

Embora essa assim chamada "intuição" possa dar resultados satisfatórios como um dispensador
imediato de preconceito, quando há tempo, por que não enviar a velha intuição para alguns dos
outros lóbulos para alguma análise racional? Por que não checar o que outras pessoas fizeram,
racionalmente, com suas chamadas intuições? Por que se apegar ao mito, suposição, falácia ou
crença?  E  a  curiosidade  intelectual?  Que  tal  aumentar  os  horizontes  do  esforço  humano?

A ignorância persistente e intencional é o inimigo da libertação! Uma vida que evita a ciência é
uma vida que é vivida inteiramente no presente, como a de um besouro ou um filhote. E apesar
de os filhotes possuírem vários atributos invejáveis, uma apreciação inigualável do valor da
verdade  não  é  uma  delas.

Embora possa ser dito que os filhotes são, eles próprios, as articulações cósmicas * da verdade.

________________
*Antropomorfizei o cosmos dessa maneira apenas para fins de sentimentalismo e poesia.

Nota da tradução

Esse texto é uma postagem de um blog e por isso tem uma narrativa mais panfletária que
acadêmica. Muitas expressões do inglês não tem tradução literal e por isso foram adaptadas
para a língua brasileira se modo a fazer o sentido dentro do texto. 

¹-  Apesar  das  emissoras  de  TV (como  a  PBS)  americanas  receberem  ajuda  do  governo,
anualmente eles fazem eventos de arrecadação de fundos. Onde as pessoas ligam e doam a
quantidade  que  quiseres,  parecido  com  o  Teleton  brasileiro,  mas  as  doações  são  para  as
emissoras. 


