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Ao longo da jornada irão ser colocadas questões como: 

 

• Como identificar e definir os receptores das mensagens políticas? É 

possível identificar os receptores não identificáveis? Quando o receptor da 

mensagem é um lugar (uma vila, uma cidade, o reino) ou uma instituição 

(um mosteiro, a Coroa, uma igreja) que indivíduos são os receptores? 

 

• Tendo em conta que havia mensagens políticas verbais (lidas ou ouvidas), 

não verbais (sons, imagens, gestos) e mistas (descrições verbais de 

mensagens não verbais), de que maneira o tipo de canal utilizado para 

transmitir a mensagem influía no receptor? De que maneira esse canal 

“escolhia” o receptor em função da sua capacidade para compreender o 

significado da mensagem (saber ler, conhecer a língua, reconhecer o 

significado dos sinos duma igreja, interpretar um gesto, etc.)? 

 

• Que fontes – e de que maneira – informam sobre as reacções dos 

receptores e as respostas imediatas às mensagens? Estavam essas respostas 

implícitas já nos conteúdos das mensagens? Utilizavam os mesmos canais? 

Quais são as emoções (medo, alegria, tristeza, ira, etc.) implícitas nas 

mensagens? E quais as emoções relacionadas com a recepção? 

 

O propósito deste Workshop é debater os problemas relacionados com o 

estudo da recepção das mensagens políticas no período medieval. Ter-se-

ão especialmente em conta aspectos relacionados com a natureza das 

fontes para o estudo desta temática, frequentemente indirectas – caso das 

crónicas e de outros textos narrativos – ou iconográficas – imagens que 

hoje são fontes mas na altura eram, muitas das vezes, mensagens.  
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