
PICKPOCKET, UM FILME DE ROBERT BRESSON, 1959

Jeanne, Jeanne foi preciso tudo isto para chegar até ti!
Pickpockt é um dos maiores filmes do cinema francês, obra 
rara, única, minimalista, com a forte marca típica dos filmes 
de Bresson.  O cineasta pega no tema de Dostoiévski, Crime 
e Castigo, de onde retira os personagens do jovem estudante 
pobre que escolhe o crime, Jeanne a rapariga de bom 
coração e o comissário. A partir daí utilizou tudo livremente 
de forma diferente, outro tipo de crime, outra época, outra 
abordagem, outra linguagem.

Com extremo rigor de filmagem, conta-nos a trajetória de 
Michel, um jovem carteirista que atua em lugares públicos, 
no meio de toda a gente, em colaboração com um colega, 
com uma técnica de mãos surpreendente (de que forma as 
mãos estão aqui em exaltação), expondo-se à tortura do 
medo, que realmente sente, medo de ser apanhado, 
humilhado publicamente e condenado. E nós, espetadores, 
sofremos com ele, somos cúmplices, desejamos que consiga 
escapar, marca das grandes obras que nos manipulam dessa 
forma, sabendo que estamos do lado errado e aí 
permanecemos, tal como o protagonista. Assistimos ao 
pesadelo de um jovem possuído pela fraqueza de um vício, 

VER

sugestões

duma aventura perigosa sem glória, para a qual ele não está 
realmente preparado, nem é a sua natureza, apesar da 
grande técnica de roubo que desenvolve. 
E depois de tudo, é esta aventura degradante que o levará à 
união com Jeanne. 

Jeanne, Jeanne foi preciso tudo isto para chegar até ti!
Filmado com uma estética que raia o sublime, entre grandes 
silêncios e diálogos secos, fotografia pura e irrepreensível, 
sequências de roubos que têm o ritmo e a perfeição de um 
bailado. Linguagem de cinema que não abandona a 
linguagem de teatro.

Robert Bresson (1901-1999) formado em Belas Artes e 

Filosofia, está entre os cineastas mais admirados. Godard 
considerou que Bresson é o cinema francês, assim como 
Dostoiévski é o romance russo e Mozart a música alemã.


