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Os ensaios aqui reunidos foram escritos depois do ano 2000, no âmbito de projectos de investigação que tiveram como 

denominador comum o tema da intencionalidade. Este tema - tomado tanto no sentido cognoscitivo ou epistémico, como 

no sentido da intenção para a acção - percorre-os transversalmente. O primeiro desses projectos, intitulado A Dimensão 

Intencional: Pensamento, Relações e Intencionalidade. Contributos do Início do Século XX (2000-2004) tinha como objectivo 

principal, no seu programa, retroceder às teorias da intencionalidade nos inícios do século XX para reavaliar a importância 

fulcral desta noção na filosofia da mente contemporânea. Este retrocesso conduziu a uma reapreciação da obra de 

Brentano e à exploração do sentido da 'não existência intencional (ou mental) do objecto, ou conteúdo relacional, ou 

objectividade imanente'. Um retorno à 'tese de Brentano' conduz a repensar a intencionaliade como marca característica de 

todos os fenómenos psíquicos e de qualquer acto consciente.
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