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COMO CÃES SELVAGENS de Paul Schrader _ 9 de Novembro de 2017  

 

 

sinopse  Troy, Mad Dog e Diesel (Nicolas Cage, Willem Dafoe e Christopher Matthew Cook, 
respectivamente) são três ex-presidiários com as naturais dificuldade de adaptação à vida fora 
das grades. Apesar de comprometidos a levar uma vida dentro da legalidade e de terem jurado 
que nunca mais regressariam à prisão, não conseguem resistir a um novo trabalho que lhes é 
proposto por um mafioso mexicano. Constroem um plano que lhes parece infalível, mas as coisas 
acabam por não correr como o esperado e os três companheiros vêem-se novamente obrigados a 
fugir das autoridades. Com realização de Paul Schrader – conhecido como ar gumentista de 
"Taxi Driver" (de Martin Scorsese) e "Obsession" (B rian De Palma), e como realizador de 
"American Gigolo", "Mishima", "Adam Renascido" ou " Vingança ao Anoitecer" –, uma 
comédia negra que adapta a obra homónima de Edward Bunker, escritor de livros de 
suspense que passou 18 anos nas prisões por assalto , falsificação e outros crimes.  

 

 

Título original: Dog Eat Dog (EUA, 2016, 93 min.) 
Realização: Paul Schrader 
Interpretação: Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook 
Argumento: Paul Schrader, Matthew Wilder 
Produção: Mark Earl Burman, Gary Hamilton, Brian Beckmann, David Hillary 
Musica: Deantoni Parks, Nicci Kasper 
Fotografia: Alexander Dynan 
Montagem: Ben Rodriguez Jr. 
Estreia: 24 de Agosto de 2017 
Distribuição: Films4you 
Classificação: M/18 

 

 

Notas violentas do submundo 
Inês Lourenço, DN de 24 de Agosto de 2017 

Deem-se as boas vindas a Paul Schrader, com o seu mais audacioso trabalho dos últimos anos, 
felizmente distribuído em Portugal. 

Baseado no romance Dog Eat Dog de Edward Bunker, Como Cães Selvagens  não conta desta 
vez com a dotada escrita do próprio realizador (célebre pelo argumento de Taxi Driver ), mas 
confere a sua primeira aparição no grande ecrã, como chefe da máfia. 

Willem Dafoe, o mais perigoso dos "cães", e Nicolas Cage, com atitude de líder, são as grandes 
atrações da fita, que ilustra as desventuras de um trio de ex-presos à procura do biscate criminoso 
mais rentável, para deixarem de vez a má vida. 

E o retrato que Schrader nos dá é tão violento - logo na primeira cena - quanto hilariante. As 
personagens são filmadas na sua escancarada mediocridade, e essa crueza narrativa concede 
uma inusitada transcendência a cada uma delas. 
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Redescobrindo a América de Paul Schrader 
João Lopes, Cinemax 

O cineasta de "American Gigolo" e "A Felina" está de volta com um magnífico trabalho de 
realização: "Como Cães Selvagens" é um "thriller" à beira da tragédia, com Nicolas Cage e Willem 
Dafoe nos papéis principais. 

Recentemente, numa entrevista dada a "The Observer", o cineasta americano Paul Schrader 
dizia, com ironia, que o seu epitáfio começará sempre com a referência ao facto de ele ter sido o 
argumentista de "Taxi Driver" (1976), de Martin Scorsese... Apetece dizer: não é caso para 
menos! Mas importa lembrar que, de facto, o homem que realizou títulos como "American Gigolo" 
(1980), "A Felina" (1982) ou "Mishima" (1985) merece ser citado por muitas outras razões. 

Curiosamente, a propósito do seu mais recente trabalho, "Dog Eat Dog" — agora lançado entre 
nós com o título "Como Cães Selvagens" —, Schrader menorizava os resultados. Vale a pena 
contrariá-lo. Não será, como é óbvio, um objecto com o fôlego temático dos títulos citados, ou 
mesmo de realizações mais recentes como "Auto Focus" (2002) ou "Vale do Pecado" (2013), 
ambos sobre os bastidores do entertainment. Mas é um objecto deliciosamente fora de moda. 

Que faz, então, Schrader? Inspira-se num romance de Edward Bunker, precisamente "Dog Eat 
Dog", para construir um vibrante "thriller" sobre um submundo que acaba por servir de câmara de 
eco de um dos seus temas de eleição. A saber: a procura de uma pureza original, todos os dias 
desmentida pelas convulsões das relações humanas. Mais do que isso: a visão íntima de uma 
América de personagens desenraizadas, por vezes protagonistas de uma violência destruidora. 

Através de uma mise en scène cuja eficácia não é estranha a uma sóbria elegância, Schrader tem 
verdadeiras personagens que, mesmo quando tendem para a caricatura, contêm sempre uma 
perturbante dimensão trágica. Também por isso as composições dos protagonistas — Nicolas 
Cage, Willem Dafoe e Christopher Matthew Cook — são invulgarmente enérgicas e plenas de 
subtilezas. Sem esquecer que quem interpreta o cérebro deste golpe é um estreante como actor: 
Paul Schrader! 

 

 

 

Cães danados 
Jorge Mourinha, Publico de 24 de Agosto de 2017 
 

Paul Schrader chafurda sem problemas no grotesco do sub-mundo do crime, num filme 
intrigantemente falhado que desconstrói os lugares-comuns Tarantinescos. 

Há qualquer coisa de errado quando os melhores filmes que Paul Schrader, o argumentista de 
Taxi Driver , o realizador de American Gigolo , realizou nos últimos 20 anos foram directos para 
video em Portugal — como Auto Focus  (2002) ou Confrontação  (1997) — enquanto obras 
menores ou falhadas chegam ao circuito de salas. Aconteceu isso com o anterior Vingança ao 
Anoitecer  (2014), que foi retirado a Schrader na montagem para se transformar num lamentável 
policial cheio de buracos, acontece agora com Como Cães Selvagens , que é, ainda assim, filme 
significativamente mais interessante. Baseia-se num romance do ex-condenado Eddie Bunker, o 
“sr. Azul” dos Cães Danados de Tarantino — e não é por acaso, porque o filme se instala desde o 
início numa versão exacerbada do universo Tarantiniano onde ninguém é inocente, a meio 
caminho entre a estilização puxada ao limite, o naturalismo conversacional e a violência gráfica. 
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A diferença é que Schrader começa logo no “prólogo” a forçar a tonalidade grotesca, lançando-se 
em seguida numa espécie de “última corrida” para três criminosos de pouca monta e pouca 
inteligência que se deixam levar pelas suas ambições ilusórias. 

É, outra vez, a procura da graça e da redenção que Schrader explora, é outra vez no modo como 
dirige e solta os actores que o filme se ganha — Willem Dafoe, cúmplice de sempre, é 
extraordinário a modular a impulsividade e a vulnerabilidade do seu cocainómano de gatilho leve, 
Nicolas Cage joga a seu favor com o seu corpo envelhecido e a pose de quem já não se rala 
nada, Christopher Matthew Cook aguenta-se muito bem à bronca com os dois monstros. Pelo 
meio, é difícil não ver Como Cães Selvagens  como comentário ácido, desvairado, ao mundo 
moderno, grito de nojo e decepção por aquilo em que a América se tornou ao longo das últimas 
décadas. Mas é também inevitável ver aqui um filme incompleto, inacabado, indeciso, combate 
artístico entre o onirismo estilizado e o pragmatismo de género, entre a nostalgia cinéfila e a 
modernidade (a personagem de Cage tem Humphrey Bogart como modelo), que acaba empatado 
e sem vencedores. 

Estranhíssimo, surreal, mas sempre interessante, Como Cães Selvagens  apresenta-se como um 
daqueles objectos “fora de gaveta”, destinados à incompreensão. Merece uma vista de olhos, mas 
transpira por tudo quanto é sítio a marca de “filme falhado”. 

 


