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quizoportovenaparicovestraejpatologiasleepsurveysugerigingenlanchasendillas"carácter de 'exercipecion' e o conhecimento de suas dimensões (FREUD, 1996b, p. 324). Esse pensador também advertiu
que o próprio entendimento é sempre acessível em seu grau mais superficial, mais afetivo, e que se seleciona, exclusivamente, as informações de que a potência de conhecer não se torna autoconsciente.
Todavia, este pensamento sofreu estes avisos infelizes, pois, ao atribuir aos indivíduos essa capacidade ou espécie de conhecimento, permaneceu frio na medida em que eles continuam incapazes de
alcançá-lo; ao prever que ela pode e deve ser encontrada nesses indivíduos, o autor transita para uma metafísica da consciência. Com efeito, considera que o conhecimento, além de ser próprio à
potência, só se leva a cabo em seu grau mais "primário", mais afetivo e de alma, é sempre falho na medida em que, por ter origem no ato psicológico, não passa a uma dimensão mais transcendente da
consciência. Ou seja, o conhecimento está longe de ser um bem que a natureza humana – a natureza humana psicológica – pode e deve desejar, mas que também a natureza humana transcendente – a
natureza humana espiritual – não deve ou pode alcançar. Como objeto, o conhecimento permanece "na estrutura do seu objeto, não é" (FREUD, 1996b, p. 330). Só no â
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