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RESUMO
Qual a origem das Letras do alfabeto latino? Porque têm estas formas as nossas Letras?
O Homem rodeou-se de signos convencionados que expressam o seu pensamento simbólico e que dão
valor aos objetos que nos rodeiam.
Em grande medida a Letra constitui-se como elemento antropológico, na medida em que a sua forma é
fruto das evoluções técnicas, tecnológicas, sociais e humanas.
Se a linguagem é a grande conquista da espécie humana, a Letra é o meio de a perpetuar e disseminar
no tempo.
A história da Letra recolhe as evoluções do signo, começando pelas primeiras manifestações gráficas
que evidenciam o pensamento simbólico, passando pelo pictograma até ao alfabeto moderno.
A Letra é rebelde e rompe a sua dependência do discurso e da ditadura da linha tipográfica. Reclama a
sua liberdade plástica e a sua autonomia mais além da função de código para se constituir como
linguagem.

ORADOR
Daniel Raposo, Instituto Politécnico de Castelo Branco

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR?
Conhecer a origem das formas das letras, as suas evoluções e sobretudo o modo como o Homem usa e
usou os signos para criar significado.

A QUEM SE DESTINA ESTE WEBINAR?
Qualquer profissional do design de comunicação, artes plásticas, história da cultura, diretores de arte,
artes gráficas, tipografia, publicidade, ilustração, grafismo de identidade, comunicação, relações
públicas, marketing, etc. A professores e estudantes destas disciplinas, assim como aos responsáveis
pela gestão de instituições culturais e do conhecimento como bibliotecas, museus e fundações.
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