
“O	Pequeno	Quinquin”,	de	Bruno	Dumont:	incisivo	policial	sobre	
o	mal	que	corrompe	a	sociedade	

	
	

Nos	 tempos	que	correm,	a	 fronteira	entre	o	 cinema	e	a	 televisão	é	 cada	
vez	mais	indistinta.	Bruno	Dumont	contribuíra	para	esta	discussão	há	sete	anos,	
com	o	seu	policial	“O	Pequeno	Quinquin”.	Os	créditos	finais	informam-nos	que	se	
trata	de	uma	“série	escrita	e	realizada	por	Bruno	Dumont”,	mais	concretamente,	
uma	minissérie	em	quatro	capítulos.	No	entanto,	a	sua	estreia	mundial	decorreu	
durante	 a	 67ª	 edição	 do	 Festival	 de	 Cinema	 de	 Cannes,	 evento	 no	 qual	 foi	
projetada	 como	 se	 de	 uma	 longa-metragem	 de	 206	 minutos	 se	 tratasse.	
“Quinquin”	 passou	 em	 fevereiro	 em	 streaming	 grátis	 no	 website	 da	 Medeia	
Filmes,	no	âmbito	da	Quarentena	Cinéfila	organizada	pela	distribuidora.	
	

Bruno	 Dumont,	 divisivo	 cineasta	 francês,	 é	 também	 o	 autor	 de	 obras	
como	 “A	 Vida	 de	 Jesus”	 (1997),	 “A	 Humanidade”	 (1999)	 e	 “Flandres”	 (2006),	
todas	 estreadas	 e	 premiadas	 em	 Cannes.	 Já	 “Quinquin”	 passou	 também	 por	
Toronto,	Tromso,	 São	Paulo	 (onde	 recebeu	uma	Menção	Honrosa	por	parte	da	
crítica),	 e	 até	 mesmo	 Lisboa,	 por	 ocasião	 do	 LEFFEST’14.	 A	 prestigiada	
publicação	 francesa	 Cahiers	 du	 Cinéma	 nomeou	 “Quinquin”	 o	melhor	 filme	 de	
2014	e	ainda	o	terceiro	melhor	da	década	de	2010.	
	

“O	 Pequeno	 Quinquin”	 decorre	 durante	 as	 férias	 de	 verão	 de	 2013.	
Dumont	leva-nos	para	uma	pacata	vila	à	beira-mar,	no	norte	de	França	(onde	o	
realizador	nasceu).	Pacatos	os	habitantes,	 atrozes	os	 crimes.	Comecemos	pelos	
habitantes,	 de	 entre	 os	 quais	 se	 destacam	 dois	 grupos	 de	 personagens:	 as	
crianças	 e	 os	 adultos.	 Por	 um	 lado,	 seguimos	 as	 aventuras	 estivais	 de	 quatro	
jovens:	o	endiabrado	(para	não	dizer	rufia)	Quinquin,	a	sua	namorada	Eve,	e	os	
amigos	 Kevin	 e	 Jordan.	 Por	 outro	 lado,	 acompanhamos	 o	 decorrer	 de	 uma	
investigação	criminal	conduzida	por	dois	detetives:	o	altivo	comandante	Van	der	
Weyden	 e	 o	 sereno	 tenente	 Carpentier.	 Bernard	 Pruvost	 interpreta	 o	
comandante	e,	quem	não	souber,	dirá	que	o	ator	já	conta	seguramente	com	uma	
longa	 carreira	 na	 representação.	 Engane-se:	 Pruvost	 não	 é	 ator,	 mas	 sim	
jardineiro	de	profissão.	Não	é	o	único	estreante	em	“Quinquin”	–	aliás,	a	maioria	
do	elenco	é	composta	por	atores	não	profissionais,	facto	surpreendente	dado	o	à	
vontade	que	demonstram	em	frente	da	câmara.	
	

Falemos	 agora	 dos	 crimes.	 Uma	 vaca	 é	 encontrada	 morta	 num	 abrigo	
teoricamente	 inacessível	 por	 um	animal	 de	 tal	 porte.	 A	 autópsia	 revela	 no	 seu	
interior	uma	mulher	esquartejada.	De	quem	se	trata?	Não	sabemos,	a	cabeça	está	
desaparecida.	Este	é	apenas	o	primeiro	de	uma	série	de	crimes	que	assolarão	a	
vila,	cada	um	mais	excêntrico	e	macabro	que	o	anterior.	
	

Um	 filme	 que	 nos	 vem	 à	memória	 é	 “Seven”	 (1995),	 em	 português	 “Os	
Sete	Pecados	Mortais.”	A	obra	de	Dumont	em	muito	se	assemelha	ao	thriller	de	
David	 Fincher:	 dois	 detetives	 –	 um	 jovem,	 outro	 experiente	 –	 investigam	 uma	
sucessão	 de	 crimes	 grotescos.	 O	 Mal,	 omnipresente	 mas	 sempre	 escondido,	
andará	 à	 solta	 até	 ser	 levado	 à	 justiça.	 Enquanto	 no	 filme	 de	 Fincher,	Morgan	
Freeman	 e	 Brad	 Pitt	 eram	 figuras	 do	 Bem,	 em	 “O	 Pequeno	 Quinquin”	 essa	



questão	 é	 ambígua,	 o	que	 torna	 a	 série	 tão	mais	 interessante.	As	 crianças	 e	 os	
detetives	não	são	necessariamente	os	bons	da	fita.	A	partir	do	segundo	capítulo	
da	 série,	 Dumont	 subverte	 as	 expectativas	 que	 ele	 próprio	 criara	 durante	 o	
primeiro	capítulo:	Quinquin	e	os	seus	amigos,	que	de	início	pareciam	traquinas	
mas	no	 fundo	 inofensivos,	 são	na	 verdade	 crianças	 altamente	preconceituosas.	
Vemo-los	 a	 fazer	 piadas	 homofóbicas,	 a	 controlar	 as	 pessoas	 com	 quem	 “as	
nossas	miúdas”	podem	falar,	a	fazer	troça	de	uma	cantora	amadora,	e	a	insultar,	
perseguir	e	atacar	rapazes	negros.	Também	os	detetives	são	discriminadores:	em	
conversa	 com	 emigrantes	 que	 não	 falam	 francês,	 o	 tenente	 afirma	
ameaçadoramente	que	“Estamos	em	França”.	Já	o	comandante	exclama	surpreso	
“um	árabe	que	fala	francês!”	São	comentários	breves,	mas	que	Dumont	emprega	
um	pouco	por	toda	a	série.	O	preconceito	e	a	violência	andam	de	mãos	dadas,	o	
que	 pode	 explicar	 como	 uma	 tranquila	 vila	 pode	 ser	 o	 local	 dos	 crimes	 mais	
horrendos.	

O	 final	 de	 “O	 Pequeno	 Quinquin”	 é	 deixado	 em	 aberto	 –	 talvez	
demasiadamente	aberto	para	alguns	espectadores.	Por	um	lado,	faz	sentido	que	
assim	 o	 seja:	 a	 verdade	 é	 que	 os	 detetives	 nunca	 encontram	 nenhuma	 prova	
irrefutável.	 Do	 primeiro	 minuto	 ao	 último,	 todos	 os	 vivos	 são	 suspeitos.	 Por	
outro	lado,	é	insatisfatório	como	conclusão	de	um	policial.	Afinal	o	prazer	deste	
género	é	tentar	decifrar	o	puzzle,	descobrir	o	culpado	antes	do	filme	o	revelar.	A	
questão	é	precisamente	que	o	objetivo	de	Dumont	nunca	foi	fazer	um	policial.	O	
que	lhe	interessa	neste	mistério	não	é	resolvê-lo,	mas	sim	confrontar	o	mal	que	o	
causou.	Compreender	a	raiz	do	ódio,	do	racismo,	da	xenofobia.	

Pedro	Afonso		


