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Resumo 

 

Este artigo busca constituir uma narrativa em algumas fotografias apresentadas no filme 

Smoke a partir da leitura dos índices presentes na imagem. Como fundamentação teórica, 

utiliza-se como base a obra de Umberto Eco e Thomas A. Sebeok (1983): O Signo de 

Três. O objetivo é demonstrar que a narrativa presente dentro da narrativa constitui um 

elemento enriquecedor na interpretação do roteiro inicial, não constituindo elemento 

secundário, mas de complementariedade na obra final.   

 

Palavras-chave: fotografia; índice; narrativa imagética; narrativa; fotografia no cinema. 

 

O índice a partir de Eco 

 

Para Eco (1988), Peirce acreditava que o signo mantém relações com o objeto, 

sendo divisível em três elementos básicos: índices, ícones e símbolos. Neste artigos 

utilizaremos o elemento indicial para olhar as imagens fotográficas apresentadas no filme 

Smoke, de Paul Auster. Busca-se nessa reflexão estabelecer as narrativas não verbalizadas 

apresentadas em fotografias em uma das cenas cinematográficas na qual as personagens 

protagonista e co-protagonista contracenam.  

Para articularmos este trabalho primeiramente apresentaremos o conceito de signo 

apresentado por Peirce (2005) e Eco (1988), Na sequência, apresentaremos as fotografias 

utilizadas em Smoke para ser objeto de nossa análise e interpretação. Depois, faremos os 

caminhos abdutivos realizados também por Eco (1991) e, por fim, traremos as 

considerações sobre a reflexão realizada.    

O índice faz parte da tríade apresentada por Peirce (2005) que compõem os 

Signos. Em seu rigor, índice é um representâmem cuja função representativa é ser um 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando do Curso de Comunicação da ECA-USP, email: vistasantiago@usp.br / santiagarcia@gmail.com 

mailto:vistasantiago@usp.br
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segundo individual. Ainda de acordo com o autor, o Índice pode ser Genuíno e 

Degenerado: no primeiro caso a Secundidade é uma relação existencial e, no segundo, 

uma referência. De forma prática, ele propõem um exemplo clássico: ao vermos um 

homem que anda gingando, essa seria a indicação de que trata-se de um marinheiro. Ou 

outro homem de pernas arqueadas vestindo calça de veludo, botas e uma jaqueta seria 

indicações prováveis de tratar-se de um jóquei. Em um exemplo mais cotidiano: uma 

batida na porta é um índice; “tudo que nos surpreende é índice, na medida em que assinala 

a junção entre duas porções de experiência” (PEIRCE, 2005, pág. 67). Dessa forma, 

mesmo que não saibamos o contexto do todo, espera-se que algo considerável ligue-se a 

alguma outra experiência presente em algum evento. De acordo com Eco (1988), Peirce 

chama algumas vezes as fotografias de índices, que funcionam de forma similar a um 

círculo de vinho deixado sobre a mesa que evidencia a presença de uma taça. Tal discurso 

sobre índice ajuda, ainda segundo o autor, a compreender um problema comum a alguns 

signos no qual todo exemplar deste pode se considerado como um índice, ícone ou 

simbolo segundo as circunstâncias em que aparecem e no uso a que se destina.  

A discussão que Eco (1988) estabelece sobre a relação fotografia e índice vai além 

do simples efeito relacional, passando pelos artifícios que uma fotografia falsificada pode 

apresentar na sua leitura, a partir do conceito de índice supra citado, de que ou não seriam 

índices ou a relação entre índice e o referente não seriam tão claras como deveriam ser. 

Esse cuidado na definição de índice deve ser tomado para discutir adequadamente as 

fotografias apresentadas no filme, uma vez que estas foram produzidas exclusivamente 

para estabelecer e manter a narrativa fílmica. Entretanto, propositadamente tomamos de 

antemão a ficcionalidade da narrativa cineatográfica de Smoke e optamos por subentender 

a assimilar o roteiro como verdadeiro dentro do próprio filme em relação ao texto 

embutido na trama conforme pretende Paul Auster, o roteirista. Assim, as fotografias 

representam o universo real estabelecido na ficcionalidade da narrativa que, por sua vez, 

as apresentam.  

Para efetuarmos as análises das imagens pelo índice, relevaremos uma 

especificidade da separação conceitual dos elementos constituintes do signo: a do signo 

natural emitido sem a intenção do emissor, pois esta contextualiza adequadamente com 

as fotografias objeto deste estudo. Desta forma, o índice apresenta indícios citados por 

Eco (1988) de relação de contiguidade como pressuposto de uma inferência causal que 

pode ser visto numa fotografia. Isso reforça a noção de acordo com Peirce, de que “uma 

fotografia é um índice que atrai nossa atenção sobre o fragmento de realidade que se 
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reproduz iconicamente” (ECO, 1988, pág. 140). Para o Próprio Peirce (2005), os índices 

não têm nenhuma semelhança significativo com o próprio objeto e referem-se a 

indivíduos, unidades singulares, contínuos singulares. Eles dirigem, por uma compulsão 

cega, a atenção para seus objetos. Ele reconhece como praticamente impossível encontrar 

um signo absolutamente desprovido de qualquer qualidade indicial. Eco complementa a 

definição e a orienta para a questão fotográfica:  

 

O discurso sobre índices ajuda você a entender um problema comum a 

todos os tipos de sinais listados neste parágrafo, e é por isso que 

qualquer sinal pode ser considerado como um índice e um ícone ou um 

símbolo, de acordo com as circunstâncias em que ele aparece e o 

significativo uso a que se destinam. Então, posso usar as imagens 

históricas do tiro da comuna de Paris, tanto como símbolo arbitrário e 

convencional de mártires revolucionários, como um ícone ou como 

índice, no sentido de 'huella', que atesta a veracidade de um fato 

histórico. Por outro lado (...) pode ser falsificado em muitas maneiras, 

se diz que existem índices indicativos cujo valor é fictício, e que 

portanto, ou não são índices ou a relação entre índice e o referente não 

é tão clara quanto parece. (ECO, 1988, pág. 59). TRADUÇÃO NOSSA.  

 

Assim, as fotografias de Smoke carregam uma carga complexa de índice que pode 

ser analisada. As narrativas presentes possuem esta função: tiradas de forma espontânea, 

sem interferência ou qualquer tipo de artificialidade por qualquer outro agente que não a 

personagem do filme que utiliza o dispositivo fotográfico, as imagens contituem-se 

índices naturais. 

Apresentaremos a seguir um breve informativo sobre o filme e, na sequência, as 

imagens selecionas para reconhecer essa relação entre o índice, discutido acima, e as 

fotografias em sí. Depois, verificaremos como as abduções podem ser realizadas. Para 

tanto, primeiro veremos as imagens e identificaremos os índices.   

 

Pequenas narrativas: os índices presentes nas fotografias de Smoke 

 

Filmado em 1995, Smoke é um filme americano independente escrito por Paul 

Auster e co-dirigido por Wayne Wang. É ambientado no Brooklin, EUA. Os atores 

principais são: Willian Hurt, Harvey Keitel, Stockard Channing, Harold Perrineau Jr. e 

Forest Whitacker. Recebeu orçamento de 7 milhões de dólares e conseguiu uma bilheteria 
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de 38 bilhões de dólares3. No Brasil, foi distribuido pela Miramax e recebeu o título de 

Cortina de Fumaça, termo que traz duas referências, uma direta ao dispositivo fotográfico 

e outra à narrativa do filme. A primeira delas, Cortina, refere-se e é sinônimo do 

Obturador da máquina fotográfica, responsável por expor o filme ou o sensor à luz que 

passa pela objetiva. A segunda referência é sobre o personagem protagonista ser 

proprietário de uma loja de venda de cigarros (Fumaça), cuja fachada é o mote das 

fotografias feitas para a trama.  

A história é protagonizada por Auggie (interpretado por Harvey Keitel), dono da 

loja de tabaco, que tem como hobby a fotografia: todos os dias, há 10 anos, ele fotografa 

a fachada da sua loja às 8h, não importando as condições climáticas ou o dia em questão. 

Toda a trama é apresentada em forma de pequenos capítulos e gira em torno da tabacaria, 

frequentada por diversos personagens. Um deles, Paul Benjamin (interpretado por Willian 

Hurt) co-protagonista, é quem estabelece o diálogo sobre esse projeto fotográfico 

evidenciado nos primeiros 20 minutos do filme. Ademais, o filme apresenta os problemas 

individuais de alguns personagens e seus desfechos, retornando, ao final, para amarrar a 

narrativa apresentando a história de como Auggie conseguiu sua câmera fotográfica.  

As imagens selecionadas para compor a análise indicial são apresentadas após 

Auggie e Paul se encontrarem no início de uma noite. Paul insiste para Auggie reabrir a 

loja e lhe vender cigarros. Dentro da loja, ele percebe que há uma câmera sobre o balcão. 

Ao questionar de quem era, ele toma conhecimento de que além de proprietário da loja 

Auggie é um fotógrafo amador com um projeto peculiar: fotografar sua loja todos os dias. 

A conversa segue e os dois são mostrados na casa do fotógrafo olhando as mais de 4 mil 

fotografias que compões os albuns: todas elas da fachada da tabacaria.  

Ao observar as imagens, Paul nota que todas as 4 mil imagens tem a mesma 

perspectiva e o mesmo enquadramento. Diz que são todas iguais. Ao explicar o contexto 

das imagens, Anggie diz: -“É a esquina da Terceira com a Sétima Avenida, às 8h da 

manhã. (...) Ai está porque eu nunca tiro férias, tenho que estar na minha posição todas 

as manhãs”. Ao perceber que Paul fica entediado com as mesmas imagens, o fotógrafo 

aconselha ao amigo a olhar as fotos mais devagar: -“Você nunca entenderá se não olhar 

mais devagar, meu amigo. (...) Elas são iguais, mas cada uma tem algo diferente da outra. 

Você verá manhãs brilhantes e manhãs escuras. Verá a luz do verão e a luz do outono... 

Você verá dias da semana e os fins de semana. Verá pessoas com casacos e galochas, e 

                                                 
3Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_(film)> <https://www.miramax.com/movie/smoke/> 

<https://naosaoasimagens.wordpress.com/2015/04/07/smoke-1995/>. Acesso em: 04/07/2017. 
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em outras pessoas de camiseta e shorts.”. O que ele faz é dizer ao Paul que ele não está 

fazendo a leitura dos índices das imagens, que não está reconhecendo os intertextos e 

sequer realizando qualquer abdução. Somente após essa observação que ele começa a 

olhar com atenção redobrada cada imagem, reconhecendo não apenas os índices então, 

mas elaborando também suas abstrações delineadas em Eco (1991).  

Deste montante de imagens, diversas delas são mostradas rapidamente coladas nas 

folhas dos álbuns e montadas em cada um deles. Elas são explicitadas ao espectador de 

forma folheada pelo personagem. É apenas na sequência do diálogo que a narrativa vai 

sendo coberta pelas imagens que carregam aqueles índices: quando se diz “chuva” 

mostra-se uma imagem de alguém portanto um guarda-chuva. Em determinado ponto do 

diálogo, quando Anggie orienta como que se deve ver as fotografias, a câmera se 

transforma em subjetiva e as imagens são exibidas em quadro cheio. Todas estas imagens 

são mostradas em quadro cheio e estáticas, linguagem quebrada apenas quando Paul 

identifica em uma das imagens sua falecida esposa. Nesse tempo, tanto a imagem dele 

quanto a fotografia recebem um efeito de zoom in para estabelecer uma relação de choque 

psicológico, uma espécie de surpresa, com a visualização daquela imagem inesperada.  

Das fotografias apresentadas pelo olho da câmera retiramos quatro exemplares: 

duas delas são correlacionadas, uma terceira foi escolhida de forma aleatória e uma quarta 

está ligado intrinsicamente à narrativa do roteiro do filme em sí e acompanha, com 

profundas ligações psicológicas, o co-protagonista.  

Para começar as leituras indiciais das fotografias, trazemos as duas primeiras. Elas 

aparecem quando o protagonista diz que, em algumas delas, as pessoas aparecem 

repetidas vezes. Então, em sequência, são apresentas as imagens a seguir:   

  

  

Imagem 1 e 2: frames retirados do filme Smoke que evidenciam o aparecimento mais de uma 

vez de um casal nas fotos de Anggie 
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As duas imagens foram escolhidas pois, em sequência, evidenciam um indício 

pela repetição. De antemão sabe-se que as fotografias são tiradas todos os dias às 8h do 

mesmo lugar. A presença das mesmas pessoas em dias distindos, mas no mesmo local e 

na mesma hora é índice do habitar. Estão presentes ali. Devem morar por ali e, na mesma 

hora, precisam percorrer o mesmo caminho até um destino pouco evidente. A formalidade 

das roupas femininas na primeira imagem é sinal de compromisso, eventualmente um 

traje para trabalho, enquanto o vestuário masculino sugere o despojamento típico dos anos 

1980 e 1990, não permitindo uma associação mais precisa. A primeira imagem oferece 

uma sombra longa e muito bem projetada no chão, índice de um dia de céu sem nuvens, 

mas em estação mais fria: a longa sombra e os casacos no ombro da mulher e a jaqueta 

no homem evidenciam o ângulo baixo do Sol em relação ao horizonte visto da Terra, que 

deixa a fonte de luz mais alongada e, por estar mais distante, traz menos força de calor 

esfriando o planeta. É o Inverno. Vê-se, em ambas as imagens, a presença de uma Van 

estacionado à direita. Carro de morador ou algum entregador de produtos que precisam 

ser diáriamente distribuidos. Em qualquer um dos casos, o indício é também de 

regularidade do habitar pelo bairro.  

A próxima imagem apresenta elementos que também podem ser observados nas 

duas primeiras, mas constituem identidade para sua própria imagem: 

 

 

Imagem 3: frame retirado do filme Smoke que mostra transeuntes: três rapazes e uma mulher 
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Nesta fotografia, vemos também sombras bem demarcadas, entretanto não estão 

alongadas, índice de outra estação do ano: sobras curtas e bem demarcadas são indícios 

de verão. Os objetos incindidos pelo Sol tem, ainda, um brilho forte que reforça esse 

entendimento. É possível ver, no primeiro plano, quatro pessoas. Três delas, os rapazes, 

parecem andar em grupo e estão com mochilas. O boné na cabeça de todos reforça a 

necessidade de proteção contra o sol enquanto índice (mesmo sendo símbolo da juventude 

mas não adentraremos neste possível aspecto de leitura, permanecendo apenas com o 

elemento índice).  

A mochila é indício de que carregam material para seus estudos ou trabalho: 

contextualizados em nossa leitura como para o horário de início de trabalho, mas não 

escolar, pois este último antecede o expediente das 8h. No canto, uma mulher cruza com 

os três rapazes sem qualquer outro indício além do óculos de sol, que reforça a presença 

de uma luminosidade acima do normal e reforça a leitura indicial (e não a simbólica 

presente nos bonés) da fotografia.  

A próxima imagem é significativa e é aquela que mais estabelece relação com a 

narrativa do filme e mais nos atentaremos a detalhes pelo forte envolvimento com uma 

das personagens. É a única que utilizaremos para fazer um exercício de abdução 

hipercodificada e hipocodificada. Ela apresenta a personagem conhecida apenas como 

Hellen, a esposa grávida de cinco meses de Paul que havia falecido, recentemente, morta 

a tiros. A criança, ainda no útero, não resistiu e também faleceu.  

A visualização desta imagem por Paul em meio às mais de quatro mil marca o 

ápice da cena: Paul não resiste e cai em prantos sobre a imagem, desesperado e consolado 

pelo amigo Anggie, que lhe conta haver várias fotos de Hellen naquele ano. A imagem é 

peculiar e traz, além do contexto da narrativa, mais indícios não identificados nas 

fotografias anteriores. Na apresentação desta imagem ao espectador, o efeito de câmera 

toma atenção do quadro e desvia a possibilidade de identificação imediata dos índices 

pelo movimento de câmera. Entretanto, ao paralisarmos os frames do cinema em um 

único, aquele inicial que reproduz o fotográfico (mostra a fotografia em tela cheia), 

podemos ter uma noção estática e passível de compreensão.  

A imagem reapresenta o contexto de todas as demais fotografias, ou seja, o ponto-

de-vista e enquadramento comuns já observados. Entretanto, é o tipo ali presente que 

oferece a Paul um momento de reflexão e angústia. Com o rosto facilmente reconhecível 

e aberto, ele vê sua esposa caminhando.  

Vejamos:  
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Imagem 4: frame retirado do filme Smoke que mostra a personagem Hellen 

 

Hellen, em primeiro plano, carrega um guarda-chuva, índice de que chovia 

naquela manhã, o que – nessa imagem – é contradito pela falta de outro indício: água no 

chão. Deduz-se, assim, que pode ser indício de um começo de chuva ou tempo nublado: 

não se mostra o céu, mas não se vê sombra alguma no chão. A falta se sombra é indício 

de bloqueio do Sol por nuvens. É, ainda, a única transeunte que carrega o objeto 

visivelmente e aberto. O que ela fazia com um guarda-chuva aberto sem chuva? Além 

dos indícios apresentados, essa imagem explicita fatos da narrativa que até sua 

apresentação eram ocultos. O apresentar da imagem e da revelação de tais informações 

subentendidas a partir desssa fotografia formam, por si só, um indício da importância 

dessa imagem para a amarra e coerência da narrativa de todo o roteiro. É, ainda, 

evidenciado por este indício que, na ocasião da fotografia, Hellen ainda não estava 

grávida, uma vez que a ausência de qualquer protuberância em sua roupa não sugere nada 

além de uma saúda e condições normais. Ou, ao menos, o início de sua gravidez, o que 

também não fica evidente.   

 

Os mundos imagináveis a partir do índice 

 

 Os indícios que as fotografias apresentam também podem ser lidos a partir das 

abduções criativas, que Eco (1991) chama de deduções. Não apenas ligando-se a seu 
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referencial mais provável como: fumaça índice de fogo, mas para a constituição de 

mundos possíveis, relacionando os índices com um outro mundo possível. Por exemplo: 

fumaça índice de emissão de poluente por um caminhão. Em seu texto Canelas, o autor 

dirige o entendimento desses sinais para a construção de um fluxo de pensamento a partir 

dos índices iniciais. Utiliza para isso o objeto presente nas tramas de Sherlock Holmes e 

de Watson, que transporemos para as imagens objeto deste estudo.  

Restringiremos nossa análise na aplicação do conceito de Abdução 

Hipercodificada e Hipocodificadas. Para Eco (1991), o primeiro deles também é 

conhecido como hipótese. É decidir na elaboração da produção de um enunciado indicial 

que tal é produzido de modo a mencionar estados do mundo de nossa experiência. Esse 

tipo procura relações gerais de significação e não se preocupa com a verificação em 

extensão do seu conhecimento. No texto clássico do autor, a análise é realizada em três 

pontos: reconhendo marcas ou impressões, pelas relações semióticas tipo-a-tipo e pelos 

sintomas e indícios, que apresentam diferenças entre sí. Para Eco:  

 

A diferença entre sintomas e indícios deve-se ao fato de que, com os 

sintomas, a enciclopédia registra uma contiguidade presente ou passada 

necessária entre o efeito e a causa, e a presença do efeito remete-nos à 

presença necessária da causa; enquanto que com os indícios, a 

enciclopédia registra apenas uma contiguidade passada possível entre o 

agente e o indício e a presença do indício nos remete à possível presença 

do agente. (...) é preciso primeiramente detectar a presença necessária 

de um indeterminado agente causador e, então, tomar esse sintoma 

como o indício que remete a um agente possivelmente mais 

determinado – convencionalmente reconhecido como o mais provável 

dono do objeto deixado no local. É por esse motivo que uma novela 

criminal é, naturalmente, mais intrigante do que a detecção de uma 

pneumonia. (ECO, 1991, pág. 234).  

 

De acordo com Eco (1991), os indícios são sintomas complexos. Sintomas são 

uma expressão tipo, uma classe de eventos físicos pré-formados que remetem às classes 

de suas causas possíveis: pontos vermelhos no rosto significam sarampo; barriga grande 

de mulher significa gravidez; guarda-chuva na mão significa chuva. Os indícios, por sua 

vez, são objetos deixados por um agente externo e reconhecido como fisicamente ligados 

àquele agente: um guarda-chuva não é reconhecido como guarda-chuva da Hellen se não 

houver qualquer outro objeto que seja reconhecido como fisicamente ligado à ela (o 

guarda-chuva pode ser de qualquer pessoa).  

Já no caso da Abdução Hipocodificada procura-se um topic textual, um texto. É a 

relação coerente entre dados textuais diferentes e ainda desconexos: um guarda-chuva 
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qualquer na mão de Hellen é o guarda-chuva da Hellen. É, portanto, a seleção e escolha 

do intertexto mais verossímel. Fazer essa suposição razoável é estabelecer uma meta-

abdução. Está-se apostando que o resultado seja o provável sem aguardar por testes 

intermediários. Outra possibilidade é recorrer à abdução criativa, ou seja, escolher a 

história de maior coerência estética ou elegância, atribuindo ao fato suposto novos 

caminhos e sentidos que não aquele estabelecido.       

O fluxo de pensamento que podemos estabelecer e associar ao evidenciado pelos 

índices da fotografia de Hellen se divide em dois atos: o primeiro no fato de que ela segura 

um guarda-chuva em um dia sem chuva indicial e o fato dela ter aparecido em algumas 

outras fotografias de Auggie. A primeira abdução que vemos em Eco (1991) é do tipo 

hipercodificada: pessoas com guarda-chuvas devem estar se protegendo da chuva. A 

segundo, do tipo hipocodificada, leva-nos a imaginar: mas não havia chuva, logo se 

protegia do Sol ou da neve. De fato as abduções do tipo hipocodificada são artificios para 

a fabricação de mundo. Neste caso, tem como base o conhecimento comum da utilização 

de um guarda-chuva acerca da atitude de Hellen ao carregá-lo para, a partir desse saber 

corriqueiro, construir para outras possibilidades, pois bem lembra-nos o autor, os indícios 

são objetos deixados por um agente externo no local onde esteve fazendo alguma coisa. 

Em suas palavras: “a presença passada, real ou possível, do agente pode ser detectada a 

partir da presença, real ou possível, dos indícios” (ECO, 1991, pág. 234).  

A imagem fotográfica é um texto. Nela, sujeitos, ações que sugerem verbos, toda 

uma estrutura textual pode ser encontrada e decodificada. Na imagem de Hellen, sua 

presença passada real está ali gravada, literalmente, queimada nos sais de prata do filme 

fotográfico que a luz incindida em seu corpo o queimou, e pode ser detectada a partir dos 

indícios existentes reais que, explicados ou não, nos levam para os possíveis em um livre 

exercício de abdução que deve – e se espera – realizar o espectador.  

 

Considerações finais 

 

As fotografias de Anggie em Smoke podem ser interpretadas a partir de seus 

índices e, com esse movimento, complementar a narrativa base estabelecida nos capítulos  

do filme. Além da relação imediata e lógica dos índices presentes, pode-se estabelecer 

narrativas e textos mais elaborados se realizarmos as Abduções Hipercodificadas e 

Hipocodificadas propostas por Eco (1991) tornando mesmo a narrativa indicial mais 

elegante. A personagem Hellen é apresentada no início do filme. Entretanto, apenas sua 
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ausência é mostrada: ela não é focada pela câmera uma vez que não é uma personagem 

vivente, mas que já deixou o plano físico dos personagens após um ato de grande 

violência que ceifou sua vida e do seu filho, ainda na gestação. A narrativa base no entanto 

só é complementada quando Paul, seu marido, a vê em uma das fotografias de Anggie. A 

partir daí, evidenciam-se as suas características físicas, mostra seu estilo de se vestir, diz 

um pouco do seu hábito cotidiano e a coloca em relação com o ato habitativo do Brooklin, 

tudo a partir dos índices identificados. E mais: é possível criar intertextos que levam a 

personagem fotografada para caminhos não descritos na narrativa fílmica: fica a dúvida 

se estava indo mesmo ao trabalho ou não, fica a dúvida se estava chovendo mesmo ou 

não, fica a dúvida se a narrativa codificada é a mesma daquela que pode ser decodificada 

em um sem número de abstrações possíveis. 

Os índices naquela fotografia de Hellen não são evidências de uma realidade 

imutável, não são gravuras inquestionáveis. São elementos informativos básicos que 

constituem uma história maior a ser preechida por cada um espectador que assistir ao 

filme ou que tomar contato com aquelas – ou com quaisquer outras – fotografias. Talvez 

essa presença do outro sem o outro, indicial por conceito, seja para a fotografia aquilo 

que a memória é para nosso sentimento: sem as impressões ali a serem decodificadas por 

um ou outro tipo de abdução não há a conclusão da vivência, torna-se anestésica qualquer 

referência, não concretizando a constituição de qualquer sentimentos.  

Portanto, como estabelecer relações gerais (ou mesmo específicas) de significação 

em uma fotografia senão procurando por índices? E mesmo sendo possível aferir neste 

artigo a relevância deles para a decodificação de uma fotografia e, neste caso, para 

complementar uma narrativa, contraditóriamente, na hipótese observada de não-chuva 

para o guarda-chuva de Hellen, o índice é o menos importante para Paul: as lágrimas dele 

sobre a fotografia dela faz-se chuva para complementação daquela relação indicial 

ausente. O índice, portanto, está naquela narrativa instrinsicamente em trânsito e somente 

deixa sua marca a partir da perspectiva complementar do espectador perspicaz que 

enxergar o intertexto das marcas deixadas para tal.      
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