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Resumo 

 
O presente artigo apresenta os conceitos da Teoria da Informação como fundamentos 

para a leitura da fotografia “Pietà com Courtney Love‟, do fotógrafo David Lachapelle. 

Considera-se a leitura uma construção, mediada pelo processo de comunicação, em 

busca da proximidade de referências que norteiam uma efetiva troca de informações, 

favorecida pela interação repertorial. O processo da leitura, portanto, está apresentado 

em uma narrativa teórica aplicada à fotografia e sua codificação sígnica que é conduzida 

pela mesma.  
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Introdução 

 
O fenômeno fotográfico, tratado como tal, favorece uma leitura mediada pelo 

repertório do indivíduo - receptor, bem como potencializa o encontro com significados 

inusitados à primeira vista, mas que no entanto, já estão postos  - codificados pela 

linguagem constituída pelo fotógrafo - emissor.  A fotografia favorece portanto a leitura 

de signos visuais e, sendo assim, a intitulada Pietà com Courtney Love, do 

fotógrafo David Lachapelle, conduz o leitor receptor ao encontro com códigos 

estruturais da linguagem, que serão analisados no presente artigo pelo viés da Teoria 

da Informação. 

Essa pesquisa derivou de uma atividade teórico-prática, proposta na disciplina de 

Semiótica,  e  apresenta  os  conceitos  preliminares  da  Teoria  da  Informação  como  

mensagem;   repertório;   estrutura   e   ordem;   audiência;   (COELHO   NETO,   1980; 
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PIGNATARI, 2002). O objeto fotográfico foi selecionado para essa pesquisa devido a 

 referência e visibilidade de Lachapelle, um fotógrafo estadunidense, que trabalha 

conceitualmente em suas fotografias, que em sua maioria precisam ser traduzidas, por 

apresentarem códigos inusitados a um percurso de mensagem a ser decifrada, exigindo 

repertório para sua decodificação. 

 

 
 

Comunicação, mensagem e repertório 
 
 

É perceptível o amplo fluxo de informações disponíveis por diferentes meios de 

comunicação diariamente, em um encontro constante de troca que, se for efetiva, acresce 

o repertório do receptor e se apresenta em estado vital para a construção de um 

repertório. Sendo que “[...] a motivação de estruturar e propagar linguagens que 

potencializem a comunicação é uma característica fundamental da espécie humana” 

(CASTILHO E MARTINS, 2005, p. 35), faz-se necessário primeiramente reconhecer as 

características que constituem uma mensagem. Considerando mensagem um “[...] grupo 

ordenado de elementos de percepção extraídos de um repertório e reunidos numa 

determinada estrutura” (A. MOLES, 1969, citado por COELHO NETO, 1980, p. 122) 

e, portanto, que conta com múltiplos princípios que a possibilitam de fato informar algo. 

Partindo da Pietà com Courtney Love (Fig 1), cabe uma primeira contemplação, 

para que alguma informação ocorra de forma ideal, ou seja, realmente afete quem a 

recebe. Primeiramente um emissor acessa seu repertório e o reorganiza, manipulando a 

ordem  dos  elementos  que  compõem  seu  acervo  mental  de  referências  a  fim  de 

configurar uma mensagem que, por sua vez, quando transmitida através de um canal, 

acaba por atingir um receptor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
                      40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

3 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pietá com Courtney Love 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Capa do livro Heaven to Hell (2007) 

Disponível em <http://davidlachapelle.com/series/heaven-to-hell/ 
 
 
 

O fluxo da comunicação ocorre quando o destinatário, com base em seu próprio 

repertório e nas linguagens que domina (fontes desse repertório), vai ser atingido em 

maior ou menor grau, pela mensagem, reconhecendo uma determinada quantidade dos 

elementos que a constituem, tendo seu comportamento alterado. Essa mudança de 

comportamento “significa mudar no intelecto, uma vez que o gesto mental é o gesto 

vivencial” (TURIN, 2007, p. 51), ou seja, quando realmente ocorre uma dúvida acerca 

de  alguma  mensagem,  e  ao  processá-la  de  modo  a  uma  familiarização  com  seus 

códigos, passa a ser possível o alcance do entendimento dos mesmos, contribuindo 

assim para a construção de um intelecto e, portanto, da condição existencial. 

Se o primeiro agente da comunicação é um emissor que articula um repertório, é 

sobre essa espécie de arquivo mental que é possível pensar a seguir. Sendo o repertório 

é “o conjunto das linguagens que temos a capacidade de operacionalizar” (TURIN, 

2007, p. 25), no caso do objeto de estudo, David Lachapelle pode ser considerado um 

articulador de uma série de referências próprias adquiridas ao longo da vida e que 

servem de munição  para  sua  produção  artística.   

 

 

http://davidlachapelle.com/series/heaven-to-hell/
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Da  mesma  forma,  o  espectador  que  entrar  e contato com a Pietà do fotógrafo 

irá se valer de seu próprio conjunto de linguagens para interpretar a imagem e ter alguma 

mudança de comportamento no processo. 

 

Entende-se por repertório uma espécie de vocabulário, de estoque de signos 

conhecidos e utilizados por um indivíduo [...] uma mensagem será ou não 

significativa (produzirá ou não mudanças de comportamento) conforme o 

repertório dessa mensagem pertencer, ou não, ao repertório do receptor 

                                (COELHO NETO, 1980, p. 123) 

 

 

Dentre os exemplos de repertórios necessários ao receptor para que o processo de 

comunicação ocorra, estão certas referências de cultura circense (as listras pintadas no 

fundo da fotografia poderiam remeter a lona de um picadeiro), o conhecimento de língua 

inglesa (para que se possa ler e compreender a expressão heaven to hell, no caso 

traduzida como “do céu ao inferno”) o de noções de situações emergenciais de saúde, 

para que se  reconheça a maca sobre a qual  as  duas  pessoas  estão  dispostas,  e os 

hematomas característicos do uso excessivo de drogas intravenosas presentes no 

antebraço direito da figura de Jesus Cristo. 

 

 

Figura 2 – Códigos de referências repertoriais 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Capa do livro Heaven to Hell (2007) 

Disponível em <http://davidlachapelle.com/series/heaven-to-hell/ 

http://davidlachapelle.com/series/heaven-to-hell/
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Para  que  o  espectador  que  entre  em  contato  com  a  fotografia  e  se  sinta 

compelido a perceber seu significado, em seu repertório também deverá constar uma 

determinada noção de cores. A cor é o elemento da imagem de Lachapelle que primeiro 

se apresenta ao observador na forma dos tons primários de azul (no vestido da mulher que 

segura o homem, na roupa da criança, no lençol da maca), vermelho (nas listras do chão 

e do teto, na boca da mulher e nos cubos de brinquedo dispostos no chão) e 

amarelo (principalmente no setor central da foto, nos tons de pele, cabelos e nas fontes 

de iluminação – luminária e luz da janela). 

 
 

 

Figura 3 – Tabela de cores retiradas da  

Pietá com Courtney Love 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

 

Essas cores tendem a ser as primeiras cores que aprendemos a identificar ainda 

na  infância,  denominadas  primárias,  e  no  geral  chamam  a  atenção  muito  mais 

facilmente,  sendo  que  constam  no  repertório  tonal  de  um  número  mais  amplo  de 

pessoas.  No  objeto  de  estudo  acabam  fisgando  a  atenção  do  observador  para  que 

somente então o mesmo siga percebendo mais aspectos do conteúdo da fotografia. 

É possível identificar na figura 3 uma cartela com cores selecionadas a partir da 

Pietà de Lachapelle, feita através de amostragem dos tons mais perceptíveis na imagem. 

Ela esclarece como a paleta cromática da obra em questão é altamente contrastante, e 

composta de matizes dos tons primários. Seria, portanto, um pré-requisito para o 

entendimento da imagem, algum grau de educação cromática, pois sem o mesmo, a 

compreensão poderia carecer de um entendimento de potenciais significados da obra. 
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Acerca dos repertórios necessários para decodificar a imagem de Lachapelle, 

pode ser considerado o de natureza artística. Uma vez que “uma mensagem é elaborada 

pela  fonte  com  elementos  extraídos  de  um  determinado  repertório  [...]”  (COELHO 

NETO, 1980, p. 124), caberia a articulação de um conjunto de conhecimentos a respeito 

da cultura cristã e suas representações plásticas por parte do fotógrafo. 

Como o próprio título da obra já sugere, a Pietá com Courtney Love é baseada 

na estátua Pietá de Michelangelo (figura 4), a qual procura retratar o momento em que, 

segundo crença cristã, a Virgem Maria toma seu filho Jesus nos braços após a morte 

deste na cruz. 

 

 

Figura 4  - Pietá de Michelângelo 
 

 
 

Fonte: Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Michelangelo) 

 

 

 

O conhecimento prévio dessa obra por parte do expectador da imagem de 

Lachapelle seria fundamental para que fosse possível decodificar a mesma, 

caracterizando um ponto de conhecimento em comum entre a fonte da mensagem e o 

receptor da mesma. 
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Interações de repertórios 

 

Os repertórios podem interagir de maneira secante, quando, segundo Coelho 

Netto (1980), há um conhecimento comum entre a fonte (F) e o receptor (R) e algo na 

mensagem que já é conhecido – favorece o acesso/ contato com o objeto. Por outro lado 

há algo que é desconhecido – porém podendo ser decifrável, devido o auxílio do já 

conhecido; quando de um repertório tangente, existem pontos de contato com o 

conhecido, porém de modo indicial, indicando uma tendência entrópica, com risco de não 

haver troca informativa; os repertórios externos já se apresentam a uma mensagem 

entrópica, devido aos repertórios da fonte e do receptor da mensagem ainda serem 

completamente externos, diferentes. A relação repertorial indica como esses contextos 

culturais acabam sendo determinantes para a eficiência do ato de comunicar 

 

Repertórios secantes 
 

 
 

Este  caso  é  tido  como  a  situação  ideal  de  comunicação,  sendo  que  uma 

mensagem será mais estimulante e significativa quanto mais despertar a curiosidade e 

de fato o desejo do espectador de entendê-la, aumentando assim seu repertório bem 

como incitando uma mudança em seu comportamento. 

 

Para que se estabeleça o fluxo da comunicação, para que a mensagem seja 

significativa para o receptor, é necessário que os repertórios de F (i.e., até 

certo ponto o repertório da mensagem) e o de R sejam secantes, ou seja, 

tenham algum setor em comum. (COELHO NETTO, 1980, p.124) 

 
No caso, uma parte do setor em comum entre os dois repertórios em questão 

seria o conhecimento do tema cristão Pietá e de como ele consitue uma representação 

visual do momento em que Maria tomaria Jesus em seus braços após a crucificação.  

Conhecer a cena, reproduzida inúmeras vezes na história da arte sacra, mas mais 

notoriamente por Michelangelo, geraria uma intersecção de repertórios e um 

reconhecimento por parte do receptor e sucessivamente o interesse do mesmo em se 

aprofundar na mensagem da fotografia. 
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Figura 5  - Diagrama de repertórios secantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Coelho Netto, 1980. 

 

 

Dessa forma poderá ocorrer uma mudança de comportamento do indivíduo em 

busca do que há de novo, e que complementa aquele repertório já familiar, como se o 

setor secante de repertórios que coincidem o favorecesse na compreensão da mensagem 

recebida. Conhecer o tema Pietá seria requisito básico para a curiosidade, e para a busca 

de se aprofundar no exemplar de Lachapelle.  

 

Repertórios tangentes 
 

 
 

O caso de repertórios secantes gera a situação ideal de comunicação, mas sendo 

que nem sempre esse processo ocorre, é válido considerar também o caso no qual o 

repertório da fonte e do receptor interagem de maneira tangente. 

 
Casos de repertórios tangentes podem configurar uma situação em que o 

receptor verá a mensagem como algo intrigante, portanto como algo a 

desvendar – e com possibilidades de fazê-lo, pois existem alguns mínimos 

pontos de contato. (COELHO NETTO, 1980, p. 124) 
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Seria possível, por exemplo, que um espectador somente reconhecesse o signo 

mais fundamental que pode ser observado tanto na estátua de Michelangelo, quanto na 

releitura por David Lachapelle: o do acolhimento. A representação de duas pessoas, em 

que uma primeira acolhe a segunda em seu colo, amparando o corpo que se estende em 

sua frente em posição de vulnerabilidade. Cabe reforçar que a oposição de corpo 

nú/corpo vestido, também contribui para a sensação de vulnerabilidade do acolhido em 

relação ao que acolhe, pois, a pele coberta de vestes pode simbolizar, em contraponto ao 

corpo de pele exposta, uma integridade física maior da parte de quem acolhe. 

Portanto,  o  acolhimento  pode  ser  considerado  como  um  ponto  de  contato 

possível  entre  a  fonte  e  o  receptor.  Essa  interação  de  tangência  poderia  levar  o 

expectador a buscar mais informações sobre a fotografia, possibilitando que o mesmo 

descobrisse sua relação com a obra clássica e suas outras camadas de significados, como 

também poderia não gerar uma curiosidade suficiente para estimular qualquer imersão 

maior no tema, causando assim a falha na comunicação. 

 

 

Figura 6 – Diagrama de repertórios tangentes. 
 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Coelho Netto, 1980. 

 

 

A linguagem corporal expressando acolhimento possivelmente constava como 

repertório  do  fotógrafo,  quando  este  pensou  na  estátua  como  inspiração  para  seu 

trabalho, bem como consta no repertório da grande maioria dos observadores de ambas 

as  obras.  Pois  a  cena  observada  no  cotidiano,  uma  mãe  segurando  um  bebê,  por 

exemplo, é entendida como um ato de acolhimento, de proteção de um corpo menos 

capaz por um mais apto. 
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Já na situação „ideal‟ de comunicação (quando os repertórios da fonte e do 

receptor são secantes) e uma situação não tão favorável, mas que não necessariamente 

bloqueia a mensagem (quando os repertórios são tangentes). 

Vale ainda notar duas  situações extremas que realmente impossibilitariam o 

entendimento: a de repertórios completamente externos, uns aos outros – no caso de 

entender a Pietá com Courtney Love sem se valer de nenhum dos signos já citados seria 

inviável. O primeiro passo para entender algo seria conhecer sobre seu contexto; Outra 

situação é a de repertórios idênticos – no caso da absorção de uma mensagem com 

elementos mais restritos, já conhecidos ao receptor, o que pode não o estimular o 

aprendizado. Engajar-se em algo já conhecido por completo, pode ser ineficaz por falta 

de novidades que estimulem a real busca por conhecimentos ainda não obtidos. 

 

Ordem e estrutura 
 

 
 

O  conceito  de  ordem  e  estrutura  são  fundantes  para  efetivar  a  leitura  da 

fotografia de Pietá com Courtney Love, revelando elementos de repertório cultural, por 

exemplo, organizados em uma determinada estrutura. 

 
 

Conceito esse intimamente ligado ao de ordem. Seria possível indagar qual 

deles precede e determina o outro; aqui, no entanto, será melhor dizer que os 

campos de um e de outro se recobrem em ampla margem. (COELHO 

NETTO, 1980, p. 125) 
 

 
 

A estrutura tem um papel fundamental com relação a eficiência da mensagem. 

Na Pietá com Courtney Love, a estrutura básica vinda de sua referência original, a 

estátua de Michelangelo, foi mantida para que outros elementos, como as cores, como 

tipo de vestuário, e composição em volta das figuras humanas tivessem sua ordem 

alterada a fim de não reproduzir a obra renascentista, mas sim criar uma nova forma de 

expressão que, evocando o mesmo tema religioso e organizada de diferentes formas, 

trouxesse novos significados. 
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Estrutura 
 

 
 

Na figura 7, a seguir, foi proposto um tipo de representação gráfica da fotografia 

estudada da escultura que lhe serviu de referência, de modo a anular visualmente 

elementos originais das obras em favor de uma representação mais evidente de suas 

estruturas. No caso, as marcações de posição dos corpos - estrutura báscia de uma 

mulher sentada segurando o corpo de um homem adulto. Este disposto no colo dela 

virado para cima, se assemelhando a uma criança sendo acolhida pela mãe, presente na 

Pietá de Michelangelo é respeitada por Lachapelle em sua fotografia. 

 

Figura 7 - Esquema de estrutura da Pietá de Michelangelo e da Pietá com 

Courtney Love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Os signos como o corpo nu disposto em posição de “S”, e a mulher que ampara 

esse corpo de frente para o observador, por exemplo, foram seminais  para que se 

pudesse então manipular a ordem de outros elementos, mantendo ainda a característica 

estrutural báscia do signo “Pietá”. Portanto, uma proposta de um modelo básico para 

que se crie uma imagem referenciada na representação desse tema cristão. 
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É possível ilustrar como a estrutura pode ser pensada como “[...] aquilo que 

permite identificar o idêntico na diferença ou a diferença no idêntico” (COELHO 

NETTO, 1980, p. 126), sendo que dentro dessa situação de intertextualidade
3
, é o respeito 

de Lachapelle pela estruturs básica da obra renascentista que permite uma reconfiguração 

da ordem de alguns de seus elementos de forma coerente. 

 

 

Ordem 
 

 
 

Os conceitos de ordem e de estrutura são dependentes um do outro. Após a 

constatação das semelhanças estruturais entre as obras, se “A estrutura surge assim, 

como um modelo capaz de permitir operações com as mensagens sob um determinado 

ponto de vista, e nada mais que isso.” (COELHO NETTO, 1980, p. 126), Lachapelle 

realizou operações com signos usados por Michelangelo, alterando a ordem de alguns 

deles para compor sua fotografia. A exemplo, se a Maria de ambas as obras se encontra 

ocupando o mesmo lugar estrutural básico: sentada em posição de acolhimento, é na 

Maria representada na figura 8 que revela uma mudança de ordem. 

 

 
 

Figura 8 - Esquema de ordem da Pietá de Michelangelo e 

da Pietá com Courtney Love 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
 

 

 

 

                                                           
3
 “Processo de produção de um texto literário que parte de vários outros e com eles se imbrica.” (Definição 

do dicionário Michaelis online, disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=intertextualidade 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=intertextualidade
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A figura de Maria de Lachapelle olha para cima, em posição desafiadora frente a 

figura de Deus, enquanto a versão de Michelangelo recebe seu filho morto com a cabeça 

baixa, expressando submissão à vontade divina. Cada atitude pode singificar algo 

diferente, dependendo da interpretação do espectador. São nessas diferenças que se 

identifica um exemplo de alteração de ordem, dentro de uma estrutura fixa vigente. 

 
 

Repertório e audiência 
 

 
 

Até aqui foi reconhecido como o emissor articula elementos de seu repertório 

(Lachapelle utilizando referências de arte cristã) para então manipulá-los e articular 

mensagem que será trasmitida por um canal (a fotografia, por exemplo) até um receptor, 

que por sua vez vai buscar decifrá-la. 

Considerando também o fato de a mensagem possuir seu próprio repertório e os 

efeitos desse fato na qualidade da comunicação pretendida. 

 
 

Uma mensagem terá, pois, tanto mais valor for o número de modificações que pode 

provocar. Esse valor e essas modificações estão na dependência da extenção do 

repertório da mensagem.(COELHO NETTO, 1980, 127) 

 

 

A extensão do repertório da mensagem teria relação direta com a quantidade de 

público que vai alcançar e também com a intensidade de sua influência sobre esses 

espectadores.  Sendo o  repertório  “indissoluvelmente  ligado  à  linguagem” 

(PIGNATARI, 2002, p. 94) é prudente pensar que quanto maior a quantidade de 

linguagens necessária para acessar e interpretar uma mensagem, menor será a parcela de 

espectadores que de fato vai dispor de todas elas, diminuindo, portanto, sua audiência; 

Quanto mais linguagens, e por consequência, tipos de repertórios o receptor tiver em 

seu arseanal mental, mais ferramentas ele terá para, por exemplo, decifrar nosso objeto 

de estudo. 
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Considerações 
 

 
 

Emitir ou receber uma mensagem envole uma série de variáveis que possibilitam 

com que a informação ocorra. Entender um todo envolve compreender separadamente 

as partes que o compõem, assim como o modo como se relacionam. Na Pietà com 

Courtney Love, ferramentas utilizadas por David Lachapelle para a composição de seu 

trabalho se constituem como códigos que, quando decifrados e interpretados, 

gradualmente abrem as portas para os possíveis significados no trabalho. Pensar é um 

ato de compor com a mente antes de compor com as habilidades práticas, e assim, criar 

camadas de entendimento que possam ser decifradas pelo observador. 

Acessar algum real singificado na “Pietá com Courtney Love” somente seria 

possível através da posse de referências, repertórios e articulações mentais que 

funcionariam como portas de entrada para possíveis leituras da fotografia. Do 

conhecimento cromático, até noções de arte sacra, percebemos o quanto a obra em 

questão, uma fotografia moderna, pode trazer consigo uma ampla carga de 

conhecimento, e de possibilidades de pesquisa e entendimento, sendo assim uma válida 

ferramenta para o pensar. 

A composição da fotografia não se apresenta como accidental, e sim altamente 

coesa no uso de referências culturais. Se “o contexto no qual estamos inseridos é 

resultado do acúmulo dos conhecimentos anteriores [...] “ (TURIN, 2007, p. 25), é parte 

do informação desencadeada pela Pietà com Courtney Love entender um pouco sobre 

David Lachapelle, assim como sua linguagem geral como artista. 
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