
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ANGLÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações da Violência em Trainspotting, de Irvine Welsh 

 

 

 

Margarida Maria Jorge Guilherme 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM ESTUDOS ANGLÍSTICOS 

CULTURA INGLESA 

    

2007 



 2 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ANGLÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações da Violência em Trainspotting, de Irvine Welsh 

 

 

 

Margarida Maria Jorge Guilherme 

 

 

 

Dissertação orientada pelo Prof. Doutor Manuel Frias Martins 

 

MESTRADO EM ESTUDOS ANGLÍSTICOS 

CULTURA INGLESA 

    

2007 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

José, Joana, Alexandra e Lara 

  Este trabalho é dedicado a vós 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ÍNDICE 

 

 
Agradecimentos .................................................................................................................... 6 

Resumo/Abstract .................................................................................................................. 8 

Nota prévia ........................................................................................... 10 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................. 12 
 

 

PARTE I  – A CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA ............. 17 
 

 

PARTE II – DA LITERATURA AO REAL .................................. 27 

1. Trainspotting: uma estética da autenticidade ............................................................. 28 

1.1. O realismo ........................................................................................................... 39 

1.2. O humor ............................................................................................................... 43 

1.3.  A plasticidade da linguagem .............................................................................. 48 

 

 

PARTE III – A DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE ......................... 54 

1. O dialecto escocês ...................................................................................................... 55 

1.1. O uso do dialecto como construtor da identidade de grupo ................................ 59 

2. O uso de Standard English como linguagem crítica do corpo individual, social e 

político ............................................................................................................................ 60 

3. A música: os textos melódico e poético como mecanismos de construção de   

identidade ....................................................................................................................... 69 

 

 

PARTE IV – A RESISTÊNCIA AO HEGEMÓNICO .................. 73 

1.  A hegemonia e o seguimento da sinalética social ..................................................... 74 

2. A música ou os “hinos de revolta” de Trainspotting .................................................. 79 

3. A rejeição das “frases feitas” ...................................................................................... 82 

3.1. Os clichés como expressão da hegemonia ........................................................... 82 

3.2. Os clichés como forma de ocultar a essência dos actos e de nivelar os indivíduos

 .................................................................................................................................... 87 

4.  A rejeição de sistemas estruturantes .......................................................................... 91 

4.1. A estrutura fragmentária e a desconstrução das convenções sociais ................... 91 

4.2. A estrutura fragmentária como reverberação do caos social ............................... 94 

5. A arte: refúgio do imaginário e forma de resistência ao hegemónico ........................ 96 

 

 

 



 5 

PARTE V – A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA ................................. 102 
1. A violência simbólica ............................................................................................... 103 

1.1. A violência do Olhar ......................................................................................... 104 

1.2. Os Outros como “meios” para atingir os “fins” ................................................ 106 

1.3. A tirania da escolha ........................................................................................... 110 

1.4.  O mundo convencional: opção ou fatalidade? .................................................. 114 

1.5. Trainspotting: o culminar do tédio .................................................................... 116 

 

 

PARTE VI – A VIABILIZAÇÃO DA VIDA HUMANA ........... 124 

1. A responsabilidade do homem ................................................................................. 125 

1.1. A dialéctica do poder e da violência .................................................................. 125 

1.2. A violência: uma doença psicológica? .............................................................. 129 

1.3. As teodiceias ...................................................................................................... 131 

1.4. A dignificação do Outro .................................................................................... 133 

 

 

CONCLUSÃO .............................................................................. 139 
 

 

BIBLIOGRAFIA........................................................................... 143 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Agradecimentos 
 

No final de um percurso tão trabalhoso quanto fascinante, gostaria de expressar a minha gratidão 

às pessoas que, de algum modo, contribuíram para que este trabalho de tese pudesse ser 

concretizado. 

 

        Agradeço, em primeiro lugar, ao meu orientador, o Professor Doutor Manuel Frias Martins, 

não só pelo entusiasmo que manteve sempre nos seus seminários de mestrado, e pelos persistentes 

“brainstormings” acerca de temas relacionados com a violência, mas também pelo seu apoio 

incondicional, pelo seu saber, pelo rigor e exigência, pela celeridade na revisão dos excertos que 

eu lhe enviava, e pela permanente paciência e preocupação com que orientou todas as fases de 

elaboração deste trabalho. 

 

        Não posso também deixar de demonstrar o meu apreço ao Prof. Doutor Álvaro Pina, à Prof. 

Doutora Adelaide Serras, ao Prof. Doutor Carlos Gouveia, à Prof. Doutora Luísa Leal de Faria e ao 

Prof. Doutor J. Carlos Viana Ferreira pelos conhecimentos que me proporcionaram no âmbito dos 

Estudos de Cultura. 

 

        Às colegas Margarida Cavaco, Eva Krainitzki, Fortunata Saragoça, Ana Soares, Cátia Pereira, 

e Inga Santos com quem partilhei dois longos anos de seminários, de trabalhos de investigação, e 

que contribuíram com todas as informações que estavam ao seu alcance – conferências, artigos ou 

obras acerca do tema da tese –, agradeço a valiosa colaboração e amizade. 

 

        Dirijo ainda uma palavra de profundo agradecimento às colegas do Instituto de Artes e Letras 

de Albufeira, que me substituíram em muitas funções pedagógicas e administrativas ao longo dos 

últimos quatro anos, em particular às Dras. Maria João Ribeiros, Sílvia Nogueira, Cristina Ribeiro, 

Sílvia Neves, Judy Maranhão, Mari Carmen Nuñes, Anabela Gonçalves e Marla Veredas. Também 

uma palavra muito especial para os alunos e alunas que continuaram os seus estudos com outros 

professores para que eu me pudesse dedicar a este trabalho. 

 

        Aos amigos Thomas Grady, Peter Kielty, Janice Kielty, Noélia Cordeiro, Helena Reis, Luísa 

Santos, Roberto Guerreiro, Alexandre Nobre, André Veredas e Tiago Correia, agradeço a 

motivação e o apoio valiosos. 



 7 

 

        Um carinho muito especial para o meu esposo, para as minhas três filhas, para o meu irmão e 

para as minhas sobrinhas que, cada um do seu modo, me deram todo o seu apoio. Também não 

esqueço o suporte fundamental de Branca e Deta que me substituíram muitas vezes junto da minha 

filha Lara (que nasceu na vigência deste programa de mestrado).  

 

        Finalmente, aos meus saudosos pais, um muito obrigada por me terem ensinado a importância 

da humildade, por terem feito brotar em mim o gosto permanente pela aprendizagem e por me 

terem incentivado a levar todos os meus projectos até ao fim. 

 

         Reiterando a perspectiva arendtiana, todos temos responsabilidade pela vida do Outro. 

Isentos desse desvelo pela pessoa que é o Outro, o nosso percurso fatal parece ser o da destruição 

recíproca. Afirmarmos que a vida de qualquer outro ser humano não nos compete constitui um erro 

crasso, o qual preside à negação da nossa própria condição humana – individual, irrepetível, mas 

impreterivelmente plural. Por isso, pelo amor que nutro pelo conceito plural de humanidade e por 

me terem possibilitado ampliar horizontes, investigar e construir perspectivas que possibilitem a 

eventual desconstrução de situações de opressão e destruição humanas, a todos o meu muito bem-

haja. A concretização deste trabalho não teria sido possível sem a dádiva desinteressada de uma 

parte de cada um de vós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Resumo 

 

Situada preferencialmente no âmbito dos Estudos Culturais, esta dissertação tem como 

objectivo principal o estudo de representações da violência em Trainspotting, o 

controverso romance do escritor escocês Irvine Welsh. Estabelecendo-se num quadro de 

entendimento da obra literária sobretudo como expressão documental da cultura, este 

trabalho visa estudar questões subjacentes à construção social da violência, sendo 

estabelecidos quadros teóricos em que se expõem muitas das relações de poder que a 

fomentam.  

        Centrando-se na análise da identidade cultural de um grupo de jovens 

toxicodependentes de Edimburgo, esta dissertação orienta-se também para o estudo da 

negação dessa identidade, bem como das respectivas formas de violência utilizadas para o 

efeito, por parte do hegemónico – recorrendo ao conceito formulado por Pierre Bourdieu.   

        Renton, a personagem principal de Trainspotting, na sua permanente crítica social, 

constrói-se como um heterónimo de Irvine Welsh, um defensor da identidade escocesa, 

um representante dos excluídos da sociedade, um portador da mensagem de resistência à 

máquina burocrática dominante. Ele emerge como um símbolo da capacidade que o ser 

humano tem de escolher – destruir ou preservar a vida –, bem como de suspender 

processos destrutivos e de iniciar algo de novo.  

       Finalmente, é por este enquadramento que retomamos várias perspectivas que nos 

conduzem à noção de responsabilidade individual como única forma de travar processos 

de desumanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: violência, identidade, hegemonia, exclusão, responsabilidade, linguagem. 
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Abstract 

 

Desirably set within the field of Cultural Studies, the main purpose of this dissertation is to 

study the representations of violence presented in Trainspotting, the controversial novel by 

the Scottish writer Irvine Welsh. Working with a perspective of literature as the 

documental expression of culture, this study aims at examining issues arising from the 

social construction of violence. Theoretical frameworks are built in which many of the 

power relations which promote violence can be exposed. 

        Focusing on the analysis of the cultural identity of a group of drug addicts from 

Edinburgh, this study also aims to examine the way in which that identity is denied. 

Moreover it proceeds to depict the forms of violence used by the hegemonic (Pierre 

Bordieu) that implicitly contribute to that denial.  

        Renton, the main character of Trainspotting, in his ongoing social critique, becomes a 

double for Irvine Welsh – a defender of the Scottish identity, a representative of the 

excluded of society, and a bearer of the message of resistance to the dominant bureaucratic 

machine. He becomes a symbol of man’s inherent capacity of choice – either to destroy or 

preserve life – and to suspend destructive processes and begin something new.  

         Finally, it is in this framework that we take up several vantage points that lead us to 

the notion of individual responsibility as the only possible way of halting dehumanizing 

processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: violence, identity, hegemony, exclusion, responsibility, language. 
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Nota prévia 

 

O tema da violência, e das múltiplas representações culturais por que esta se constrói, é 

algo que sempre me interessou. Este interesse foi avivado pela frequência do programa de 

Mestrado que iniciei em 2003 com o título Cultura e Sociedade, mas em particular pelo 

Seminário leccionado pelo Prof. Dr. Manuel Frias Martins: Lugares Narrativos da 

Violência e do Mal. Leituras levadas a cabo no âmbito do programa de Mestrado, 

designadamente a de obras de Thomas Hobbes, Georges Sorel, Hannah Arendt, Renné 

Girard, Pierre Bordieu e Michel Foucault, contribuíram para intensificar a minha ideia de 

que, de facto, a violência constitui um fenómeno que estrutura decisivamente a vida do 

homem, parecendo estar inscrita no seu código genético e em todas as relações que este 

estabelece na vida em sociedade.  

        Como mostrei interesse pelo tema da violência (aquela que os escritores nos têm 

narrado ao longo dos tempos, desde a Bíblia aos clássicos e à ficção actual, passando pelas 

notícias de guerras, atentados e ataques sanguinários brutais que, inadvertidamente, nos 

entram pela casa adentro através da TV), o Professor Manuel Frias Martins sugeriu-me a 

leitura e análise de Trainspotting, por se tratar de um texto de expressão inglesa onde eu 

encontraria um lugar privilegiado para uma investigação produtiva acerca da violência.  

        O primeiro contacto com o romance causou-me alguma repulsa, motivada pelo uso 

exagerado do calão, pela forma grotesca como as vivências humanas daquele grupo de 

personagens eram ali desenhadas, dir-se-ia mesmo, desnudadas. No entanto, após diversas 

leituras do romance e de obras que analisam a violência e as formas sob as quais esta é 

representada, o meu interesse intensificou-se e fez com que o choque inicial fosse 

superado. Esta fase de pesquisa e de amadurecimento de ideias fez com que eu passasse a 

encarar Trainspotting não apenas como um objecto estético, mas sobretudo como um 

produto cultural riquíssimo quando considerado do ponto de vista dos Estudos Culturais. 

 

        A recolha de informação que levei a cabo no Reino Unido, em Julho de 2005, 

constituiu uma fase importante da investigação acerca de Trainspotting. Além da 

investigação na National Library acerca de textos que ajudassem a compreender melhor o 

contexto social, político e cultural da obra, decidi também verificar se existiam alguns 
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trabalhos académicos sobre o livro nas universidades de Oxford e Cambridge. Esta decisão 

foi a que ofereceu maiores dificuldades, tendo-me confrontado com a primeira sensação de 

atrito ou até de aversão que a obra provocava em algumas pessoas. De facto, sempre que 

mencionei o nome Trainspotting ou Irvine Welsh fui alvo de respostas que em nada 

contribuíram para o que eu pretendia. Um professor de Oxford a quem perguntei se 

existiam alguns trabalhos académicos sobre Trainspotting, mostrou mesmo desconhecer a 

obra, e quando acrescentei o nome do autor, respondeu-me que não tinha conhecimento de 

quaisquer recensões ou trabalhos de tese sobre o mesmo. Uma senhora bibliotecária de 

Cambridge, após algumas buscas nos ficheiros do computador da biblioteca, respondeu-

me também que não havia qualquer trabalho académico sobre o assunto. As consultas na 

National Library também não mostraram existir qualquer dissertação sobre a obra, mas 

apenas as duas edições do próprio romance: a britânica e a norte-americana. O mais 

curioso, contudo, foi ter verificado que todos os cidadãos britânicos a quem tenho falado 

da obra nos últimos dois anos, e que já ouviram falar da mesma, fazem sempre um esgar 

de desagrado e interrogam-me sobre “as razões que me levam a escrever sobre tal coisa”.  

       É de supor que os temas que Welsh apresenta na sua ficção não constituam para os 

cidadãos britânicos qualquer motivo de orgulho nacional. Por isso lhes desagrada falar 

sobre o assunto, e sobretudo que alguém estrangeiro se proponha escrever um texto 

ensaístico sobre o referido romance. Diria que esta é uma atitude natural, tal como é a de 

eventuais estudantes britânicos (ou residentes no espaço britânico) que tenham tido a ideia 

de escrever acerca do romance e que tenham depois desistido por considerarem que o seu 

trabalho iria ser mal recebido – mais que não fosse pelo facto de o meio académico 

encarar com algum incómodo a exposição e análise de problemas sociais perturbadores. 

Era já suficientemente incómodo para o sistema hegemónico que dois autores escoceses – 

James Kelman e Irvine Welsh – tivessem abordado os problemas da toxicodependência e 

da SIDA segundo formas nunca antes focadas na literatura britânica e, em particular, na 

literatura escocesa.  
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”…in the nature of man, we find three principal causes of quarrels. First, 

competition; secondly, diffidence; thirdly, glory. The first maketh men 

invade for gain; the second for safety; and the third for reputation. The 

first use of violence to make themselves masters of other men’s persons, 

wives, children, and cattle; the second to defend them; the third for trifles, 

as a word, a smile, a different opinion, and any other sign of undervalue, 

either direct in their persons or by reflection in their kindred, their friends, 

their nation, their profession, or their name.  

Thomas Hobbes 

 

 

 “la raison du plus fort est toujours la meilleure”  

  La Fontaine 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação parte de um pressuposto fundamental: o de que a violência constitui um 

fenómeno permanente e constitutivo, tanto do indivíduo enquanto ser humano, na sua 

dualidade física e psíquica, como do indivíduo enquanto parte de um todo social. Este 

pressuposto servirá de base a uma análise cultural que tenta aglutinar pontos de vista 

oriundos da teoria da cultura, filosofia, psicologia criminal, linguística, teoria literária, 

bem como de pensadores destas e de outras áreas das humanidades. Pretende-se criar 

condições para a problematização e desenvolvimento dessas perspectivas, designadamente 

quando as mesmas são direccionadas para a análise de formas de violência inerentes à 
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“junkie culture” (ou cultura da toxicodependência) que se encontram amplamente 

representadas no romance Trainspotting de Irvine Welsh. 

        Este trabalho toma como ponto de partida aquele texto literário enquanto expressão 

documental da cultura – ou enquanto lugar de eleição para uma ampla análise cultural em 

que a violência surge, de modo implícito ou explícito, interligada com as estruturas, 

instituições e práticas sociais e, em última análise, com o homem enquanto ser humano. 

Fundamentalmente, o trabalho que aqui se apresenta constitui uma construção de 

possibilidades de discurso passíveis de clarificar, compreender e modificar situações de 

desequilíbrio e opressão social e de destruição do ser humano. De um modo mais 

concreto, referimo-nos à extirpação das qualidades que definem o ser humano enquanto 

tal, quer esta seja motivada por acções violentas entre indivíduos, ou entre estes e o 

sistema burocrático dominante. 

        Na primeira parte deste trabalho descreveremos factos da vida de Welsh e do 

contexto social e político em que surge o romance Trainspotting, publicado em 1993. 

Tentaremos apresentar o ambiente de controvérsia gerado por várias recensões 

desfavoráveis que foram feitas acerca do romance, as quais foram posteriormente 

contrariadas por diversas adaptações teatrais do romance, pela sua recepção entusiástica, 

com um inesperado número de vendas do livro, e ainda pelo sucesso de bilheteira do filme 

de Danny Boyle estreado em 1996, cujas receitas ascenderam a setenta e dois milhões de 

dólares, tendo sido incluído no “top 10 British films”. Apesar de ter sido rotulado como o 

escritor da cultura da droga ou da “junkie lowlife” de Edimburgo, a continuidade da obra 

de Welsh, nos últimos dez anos, viria a demonstrar que as preocupações expressas através 

da sua escrita não se restringem apenas ao problema da droga ou da SIDA, abrangendo 

todo um conjunto de problemas sociais que vão desde a discriminação sexual ao trabalho 

mal remunerado, à divisão de classes e à definição da identidade escocesa. Assim, 

tentaremos demonstrar de que modo a escrita de Welsh se constrói como um acto de 

altruísmo, uma obrigação moral de se colocar ao serviço do Outro, daquele que não tem 

como se fazer representar e que é oprimido por forças hegemónicas.       

        Numa segunda parte abordaremos a questão da fala num contexto de reflexão acerca 

da obra literária e do cariz emancipatório que lhe confere Roland Barthes, passando depois 

à perspectivação da literatura como “prática social” (Hall, 1994: 525). Tentaremos 

demonstrar que factos sociais e factos literários são, de facto, indissociáveis, i.e., que o 
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discurso literário se constrói numa “relação activa com a realidade” (Fairclough, 1993: 42-

3). Neste sentido, veremos de que modo é possível definir Trainspotting como uma 

“estética da autenticidade” e como é que os múltiplos mecanismos literários se congregam 

para envolver o leitor num universo simultaneamente repugnante e cativante. Assim, será 

levada a cabo uma análise da perspectiva rabelasiana de “realismo grotesco”, por oposição 

àquela que Welsh imprime às suas descrições do corpo e das funções biológicas. Veremos 

também como o humor é usado para denunciar a hipocrisia, exorcizar o sofrimento ou 

eufemizar narrativas perturbadoras normalmente relacionadas com cerimónias fúnebres 

(pautadas pela convenção). Concentrar-nos-emos ainda naquilo que definimos como 

“plasticidade da linguagem”, isto é, no aspecto visual do texto de Welsh e nos jogos 

linguísticos construídos com vista à prossecução dos objectivos críticos a que o autor se 

propôs. 

        Na terceira parte, mostraremos como é que a alternância do dialecto escocês e do 

Standard English é construída de modo a acentuar a polivalência semântica das palavras. 

Assim, tentaremos mostrar não só de que modo é que o dialecto (presente em trinta e nove 

capítulos) contribui para definir a identidade escocesa, mas também como é que se pode 

definir o Standard English (presente em quatro capítulos) como a língua em que se 

articula a violência do corpo individual, social e político. Veremos, também, como é que 

esta última contribui para aproximar o leitor das formas de violência (da injustiça social, 

da subversão de valores) sob as quais as personagens se movimentam. Por fim, 

salientaremos a importância impreterível da música ao longo do romance, demonstrando 

que as canções, mescladas no seio de excertos narrativos, diálogos ou monólogos, se 

constroem como formas de preencher um vazio – de definir uma identidade perdida; de 

escapar à violência e às pressões sociais; de evocar sentimentos genuínos; de recuperar um 

saudoso espírito comunitário. 

        A partir da quarta parte, delinearemos o campo de acção das forças hegemónicas, 

mostrando a sua inevitabilidade no seio da vida em sociedade e, em particular, no seio do 

grupo de jovens retratados em Trainspotting. Tentaremos mostrar as formas de violência 

subjacentes a essas forças hegemónicas, quer estas sejam exercidas pelo aparelho 

governamental quer por um grupo/indivíduo dominante. Concomitantemente, presidirá a 

esta análise a preocupação de mostrar como é que os clichés, a estrutura fragmentária ou a 

música presentes no romance se constroem como vectores de resistência ao hegemónico. 
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Tentaremos observar ainda o modo como a obra de arte é representada em Trainspotting, 

constituindo uma reciclagem do lixo social – uma “transformação de artefactos vulgares 

em distintas obras da cultura” (Bordieu, [1979] 1984: 282-3), e salientaremos o papel que 

essas formas de arte (das quais o próprio romance se pode construir como um exemplo) 

podem ter como refúgio do imaginário individual e como resistência ao hegemónico. 

        Na quinta parte daremos especial ênfase à questão da violência simbólica, um tipo de 

violência implícita – “gentil, escondida, invisível” (Bordieu, 1994: 186) – inerente às 

relações de dominação entre indivíduos ou grupos. Trata-se de uma violência encapotada 

sob o olhar taciturno que é dirigido aos Outros. Em Trainspotting, os Outros são 

representados como obstáculos ou como “meios” para atingir “fins” num processo de 

instrumentalização e consequente desumanização. Daremos também particular relevo à 

questão da liberdade de escolha, tentando demonstrar que lhe é conferido o sentido 

oposto. Os produtos da sociedade capitalista que Renton, a personagem principal, 

enumera, concluindo com o imperativo: “Choose life.” (p. 187), não constituem escolhas, 

mas sim obrigações inculcadas por um hegemónico opressor. Concluiremos, tentando 

comprovar que o passatempo “trainspotting” pode ser lido como uma metáfora da 

vivência numa sociedade doente de que a violência simbólica e explícita se apresentam 

como os principais sintomas. 

        Na sexta e última parte levaremos a cabo interpretações que nos permitam construir 

tentativas de resposta ao problema da violência e à possível redução dos consequentes 

efeitos destrutivos que esta pode ter para o próprio homem. Neste sentido, levaremos a 

cabo uma análise dos conceitos arendtianos de poder e violência, da medicalização da 

violência e das teodiceias que servem de bode expiatório para uma culpa que definiremos 

como estritamente humana. Finalmente, tendo como base diversas perspectivas, entre as 

quais as de Hannah Arendt, tentar-se-á fundamentar a ideia de que a compreensão que o 

homem deverá ter da sua própria violência, a reflexão crítica, a acção e a dignificação do 

Outro constituem passos imprescindíveis na construção de uma ética da responsabilidade 

que permita ao homem abster-se de acções de mal e de, em última instância, evitar a 

destruição de Outros e a sua própria destruição. 
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PARTE I – A CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA 
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1. O autor e o seu romance 

 

As inúmeras entrevistas feitas a Irvine Welsh, tal como as recensões acerca de 

Trainspotting surgidas na altura do seu lançamento (1993), podem contribuir para um 

melhor conhecimento da obra e do autor. No entanto, o livro de Robert A. Morace, Irvine 

Welsh’s Trainspotting – A Reader’s Guide, constitui o único estudo aprofundado acerca 

de ambos. Com apenas 95 páginas, este livro proporciona uma leitura extremamente 

interessante de diversos aspectos que caracterizam o primeiro romance de Welsh. Robert 

Morace escreveu ainda um livro acerca do “fenómeno” gerado em torno de Welsh e da sua 

escrita literária, cuja publicação foi anunciada para Setembro de 2007. Apesar dos vários 

textos por nós consultados, a maioria dos quais somente disponíveis na Internet, é 

sobretudo no estudo levado a cabo por este ensaísta que aqui se encontram contemplados 

alguns factos da vida de Welsh e do respectivo paradigma sócio-cultural que, em conjunto, 

permitem compreender melhor o contexto de produção de Trainspotting. 

 

        Irvine Welsh nasceu em 1961 em Leith, Escócia, na zona portuária de Edimburgo, 

uma área economicamente deprimida, situada a norte do centro abastado da capital. Viveu 

durante cerca de duas décadas no tipo de habitação social, destinada à classe trabalhadora, 

que também foi construída durante o período do pós-guerra por toda a Inglaterra –“modern 

housing estate” ou “schemes”, conforme refere Morace (id., 2001:8). Welsh deixou a 

escola secundária aos dezasseis anos, teve vários empregos e, após um curso de 

electrónica, trabalhou como técnico de reparação de televisores, lugar que deixou para, em 

1978, trocar Edimburgo por Londres para desenvolver o seu interesse pela música punk. 

Na capital, tocou em bandas, experimentou drogas e envolveu-se em problemas com 
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alguma frequência. Passou os dez anos seguintes entre Edimburgo e Londres, a fazer 

pequenos trabalhos e vivendo de subsídios de desemprego. Depois de alguns furtos e de 

ter sido preso por assaltar um centro comunitário no norte de Londres, Welsh ficou sujeito 

a uma pena suspensa e decidiu alterar a sua vida. Nos anos Oitenta, dedicou-se à compra, 

renovação e venda de alojamentos em Islington, Hackney e Camden, tendo depois obtido 

um lugar como funcionário estatal em Edimburgo, onde desenvolveu uma actividade 

“ascendente”, que lhe proporcionou promoções e a oportunidade de estudar para obter um 

Mestrado em Administração Empresarial. Revelou-se um bom estudante, apesar de 

considerar o curso pouco aliciante, e escreveu uma tese sobre a formação das mulheres, 

com vista à criação de iguais oportunidades de trabalho, a qual o seu orientador considerou 

interessante, embora com um tipo de escrita pouco vigorosa. Segundo Morace, a 

dedicação a este curso permitiu-lhe também tempo para se dedicar à escrita ficcional, 

como forma de combater a monotonia, algo que ele havia feito também numa viagem 

pelos EUA em meados dos anos 80. Durante este período, Welsh voltara esporadicamente 

a Edimburgo. No entanto, as vezes em que o fez foram suficientes para notar a devastação 

física e psíquica dos seus velhos amigos, causada pelo uso de drogas e pelo vírus da SIDA 

(Morace, 2001: 9-10). Estava assim criado o ambiente psicológico ideal para que Welsh 

começasse a escrever sobre o tema.  

          A escrita de Trainspotting resultou de múltiplos antecedentes de ordem literária, 

histórica, económica, social e política. Trainspotting foi também motivo de múltiplos 

efeitos a diversos níveis. No que respeita aos antecedentes, é obrigatório referir-se a 

situação política. Margaret Thatcher ganhara as eleições gerais de 1979 e assumira o cargo 

de Primeiro Ministro Tory. Este foi também o ano em que o referendo sobre a autonomia 

escocesa foi chumbado, o que afectaria a vida dos escoceses nas duas décadas seguintes. 

Os Tories sofreram contínuas regressões na Escócia dos anos 80, e a política de M. 

Thatcher continuou também a afectar a Escócia de forma adversa, marginalizando-a. A 

agudização do problema levou à reunião da Scottish National Convention em 1989, e aos 

motins contra a política regressiva de Thatcher quanto à reestruturação da contribuição 

autárquica [Poll Tax]. 

        Sete anos depois (e de vários livros escritos por Welsh) o governo Tory caiu e Tony 

Blair (Labour) foi eleito, abrindo caminho a um novo referendo que previa a devolução 
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da autonomia governamental à Escócia e a abertura do parlamento, o que finalmente 

aconteceu no ano 2000 – ano do primeiro parlamento escocês em quase três séculos. 

       Welsh integrou uma geração de escritores que se distanciou daquilo que Morace 

descreve como o romance tradicional dos kilts e do shortbread (Morace, 2001: 21) e que 

transportou para a ficção os sentimentos de uma Escócia sub-urbana impotente e 

marginalizada e, em ultima instância, alienada. No entanto, alguns factores contribuíram 

para uma mudança, ainda que ténue, na redefinição de uma identidade demoradamente 

relegada para segundo plano. Morace descreve o fim da censura teatral em 1968 e a 

emergência de alguns aspectos positivos da política económica de Thatcher (e do governo 

Tory que subiu ao poder em 1979), como factores decisivos para gerar um novo sentido 

da “identidade escocesa”: 

 

Thatcher’s policies of denationalization, decentralization, and competitive markets had 

already helped reform the radio, television and film fields that were instrumental in helping 

redefine Scottish identity. 

(Morace., 2001: 20) 

 

        A estes factores viria posteriormente a ser adicionado um renascimento da ficção 

escocesa para o qual James Kelman, Alisdair Gray e Irvine Welsh, entre outros, dariam o 

seu contributo: “(…) these writers present a Scotland that is fragmented, alienated, urban, 

in crisis, and decidedly non-essentialist (…)”  (id., 2001: 21) 

        Irvine Welsh, assim como James Kelman (o primeiro escocês vencedor do Booker 

Prize, em 1994, com o romance How late it was) foram dois dos escritores que, no 

contexto britânico, contribuíram para definir um novo sentido para a escrita literária 

escocesa: o sentido de comunidade e da necessidade de marcar a diferença. A escrita de 

ambos deixa transparecer a urgência na legitimação de uma Nação (a Escócia) com uma 

língua própria e uma forma de viver e de sentir próprias (relegadas para o esquecimento 

durante séculos), que tinham que ser valorizadas e que mereciam o respeito do poder 

politico britânico. Está presente na mensagem de ambos a necessidade de um tratamento 

imparcial por parte do poder político, bem como a criação de um sistema político 

independente capaz de responder às necessidades específicas da sociedade escocesa. 
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        Os primeiros excertos de Trainspotting surgem em 1991 nas publicações de Glasgow 

intituladas West Coast Magazine e Scream, if You Want to Go Faster: New Writing 

Scotland No. 9, editadas por Hamish Whyte e Janice Galloway. Com o apoio de outro 

escritor escocês, Duncan Mc Lean, Welsh publica novos excertos de Trainspotting na 

revista lançada por Kevin Williamson, Rebel Inc., assim como uma entrevista acerca de 

toxicodependência, adquirindo com isso alguma notoriedade. McLean constituiu também 

um elo importante no lançamento de Trainspotting, tendo recomendado Welsh ao seu 

editor, Robin Robertson, ele próprio um poeta de renome e um apoiante acérrimo da 

escrita de expressão escocesa.  

        Ainda que Welsh pensasse que Trainspotting jamais viria a ser publicado, e apesar de 

Robertson considerar que o romance teria poucas probabilidades de vender bem, acabou 

por publicá-lo em 1993. No mesmo ano, Trainspotting viria a ser nomeado para o Booker 

Prize, não tendo chegado à shortlist porque dois membros do júri, do sexo feminino, 

consideraram que a obra ofendia a sua sensibilidade feminina. Do mesmo modo, por se ter 

considerado que se tratava de uma obra ofensiva, Welsh não obteve o prémio 

Whitebread.  

        Apesar de ser consecutivamente desvalorizado pelos comités literários, Trainspotting 

foi objecto de boas recensões na imprensa popular e foi sendo lido por um grupo crescente 

de jovens britânicos, em especial através da revista Face. Em cerca de três anos, Welsh e a 

sua obra sairiam da obscuridade para a fama internacional, e tornar-se-iam referências da 

vida cultural britânica, ainda que os seus críticos mais renitentes o observassem com 

algumas reservas, tecendo comentários pejados de ironia: 

 

(…) a pure writer, an enfant sauvage, a literary Kasper Hauser, raised in darkness, 

schooled in depravity, unread, unlettered and unlearned but capable, given pen and paper, 

of producing staggering feats of storytelling. 

 (Andy Beckett, in Morace, 2001: 12) 

 

          Ao invés do que muitos críticos vaticinaram, a publicação de Trainspotting abriu a 

Irvine Welsh o caminho da fama e da fortuna, tendo-lhe permitido deixar o seu emprego 

em Agosto de 1995, e possibilitando assim uma maior disponibilidade para a actividade 

literária. Além de Trainspotting, Welsh escreveu e publicou outras obras: The Acid House 
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(uma colectânea de short stories), Marabou Stork Nightmares (o seu segundo romance), 

Ecstasy (uma trilogia); Filth, Glue, Porno e The Bedroom Secrets of the Master Chefs (os 

seus romances subsequentes); If You Liked School You´ll Love Work (a sua mais recente 

colectânea de short stories, publicada em Julho de 2007). 

        Muitas das short stories de Welsh foram adaptadas para teatro e novelas televisivas. 

O autor dirigiu diversas curtas metragens para bandas musicais e escreveu, em conjunto 

com Cavanaugh, o guião de um filme para o Canal 4, Wedding Bells, a ser lançado durante 

o ano de 2007, estando previsto também o lançamento do filme baseado no seu romance 

Ecstasy, sob a direcção de Rob Heydon. 

         A tradução de Trainspotting para a língua portuguesa foi efectuada por Paulo Faria, 

trabalho que foi publicado em 1996, e que merece o devido destaque pela vertente criativa 

e pelo empenho em transmitir da forma mais adequada possível aquilo que Welsh 

escrevera. 

         O romance foi também adaptado por Harry Gibson, inicialmente para uma peça de 

rádio da BBC e depois para teatro, tendo estado em palco durante festivais e inúmeros 

eventos culturais no Reino Unido, nos E.U.A. e noutros países. Trainspotting viria, 

posteriormente, a ser alvo de uma adaptação cinematográfica lançada em 1996, sob a 

direcção de Danny Boyle, a qual constituiu um inesperado sucesso de bilheteira. O número 

de vendas do romance, aliado à recepção entusiástica do filme, consagrou Welsh como o 

escritor da “junkie lowlife” de Edimburgo e lançou-o para a fama internacional. No 

entanto, veio também contribuir para acentuar a controvérsia em torno do autor. Tratava-

se de alguém oriundo de um meio não-literário que apresentava uma escrita difícil de 

assimilar e de analisar, à luz dos cânones literários vigentes. Adicionalmente, o seu 

inesperado e continuado sucesso comercial viria tornar ainda mais profunda a dificuldade 

na compreensão do fenómeno gerado pela sua obra. No entanto, a controvérsia gerada não 

teve qualquer influência no papel que Welsh viria a desempenhar a nível cultural. 

Conforme afirma R. Morace:    

 

 

Welsh…has never narrowly defined himself as ‘a writer’. Having stumbled into writing, he 

might just stumble out, if he ever feels he has nothing more to say, having already, in just 

eight years –  indeed with just one book –  vastly expanded the contemporary writer’s, 
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especially the Scottish Contemporary writer’s role, influence and audience and brought  

about one of the most dramatic changes in ‘British’ literary history.  

(Morace, 2001: 18)  

 

         O facto de Trainspotting ter provocado inquietação e desconforto nos meios da 

literatura e da crítica britânica pode ser interpretado como sinal de que a obra constituiu 

um momento de corte, desvio ou resistência em relação aos cânones, e portanto um espaço 

de insurgimento contra o hegemónico (no sentido em que Pierre Bordieu utiliza este 

conceito e que teremos oportunidade de desenvolver mais à frente). Neste sentido, pode 

descrever-se Trainspotting como uma reacção às convenções literárias e culturais, 

constituindo-se como um momento essencial para a análise do status quo e para uma 

consequente mudança daquilo que oprime ou desumaniza o indivíduo enquanto ser social. 

Esta resistência ou rejeição do modo de vida convencional (típico da sociedade de 

consumo moderna) está patente nos temas que Welsh aborda de forma recorrente na sua 

escrita. De facto, a temática abordada pelo autor está longe de se cingir exclusivamente à 

utilização de drogas. Apesar da sua irregularidade científica global, a Wikipedia contém 

uma caracterização particularmente sintética e adequada da temática abordada por Irvine 

Welsh que não resistimos, por isso, a citar: 

 

Welsh is often pigeonholed as a writer whose work concentrates on recreational drug use. 

However, most of his fiction and non-fiction is dominated by the question of working-class 

and Scottish identity in the period spanning the 1960s to the present day. Within this, he 

explores the rise and fall of the council housing scheme, denial of opportunity, sectarianism, 

football, hooliganism, sex, suppressed homosexuality, dance clubs, low paid work, 

freemasonry, Irish republicanism, sodomy, class divisions, emigration, and perhaps most of 

all, the humour, prejudices and axioms of the Scottish. 

(Irvine Welsh in Wikipedia, online) 

 

        Irvine Welsh surge como um escritor que nasce no seio da classe trabalhadora e que 

escreve sobre e para a mesma, que lhe dá voz contra a pressão hegemónica do sistema 

económico, social e político. O seu sucesso advém menos da qualidade literária que lhe 

pode ser atribuída por críticos ou académicos, e mais do facto de a sua escrita constituir 
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um fenómeno cultural. R. Morace releva esta dimensão da escrita de Welsh, a qual vai 

muito além da sua vertente estritamente estética: 

 

(…) Welsh is a cultural phenomenon of sociological as well as aesthetic significance. Of 

course, every  literary work is more a cultural product than an autonomous aesthetic object, 

but few works are quite as rewarding when read from a cultural studies approach as 

Trainspotting, a multiform work whose “incendiary debut” leads us to examine not only the 

text itself but its multiple antecedents and post-publication effects: historical, political, 

literary, economic and cultural. 

(Morace, 2001: 19) 

  

         Welsh é um dos escritores que, tendo origem numa família da chamada “classe 

trabalhadora”, representa de forma exemplar o modo de vida dessa mesma classe. A sua 

ficção deixa transparecer a sua experiência de vida e as experiências daqueles que o 

rodeiam e que conferem legitimidade ao seu mundo. Para Welsh, afigura-se uma tarefa 

impossível levar a cabo representações ficcionais positivas, quando aquilo que é urgente 

representar, i.e., denunciar, são as experiências negativas pelas quais passa uma grande 

parte do tecido social. Como ele próprio afirma numa entrevista dada a Steve Redhead, em 

que fala de Filth, o seu terceiro romance: 

 

The book I´m doing now, I wanted to do a more upbeat, happier book after Filth but I’m 

writing all this nice positive stuff and I´m thinking well fucking hell I don´t really believe it. 

I come back up here to Edinburgh and talking to my pals and people and everybody’s getting 

shat on in so many different ways. You’ve got to represent that in what you´re doing. You 

can’t just write an upbeat book. (…) 

(Welsh, in Redhead, 2000: 144) 

 

        A representação do real, da forma como ele se constrói de facto, i.e., um real 

impregnado de impressões e de vivências negativas, constitui para Welsh uma espécie de 

obrigação moral, uma consciência social profunda de que a sua escrita deve estar, de certo 

modo, ao serviço do Outro, daquele que não tem como se fazer representar. Para um 

escritor com uma consciência social tão acutilante afigura-se extremamente difícil, 
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escrever um romance que não retrate os problemas gritantes que preocupam o grupo de 

pessoas com as quais se identifica; ou escrever sobre o bem, quando urge denunciar o mal. 

         Neste contexto, não admira que o tipo de escrita de Welsh tenha conseguido atrair a 

atenção de leitores de todos os estratos sociais, mas muito em particular da classe 

trabalhadora. Esta identificou-se com o modo de vida que é narrado, com a frustração 

generalizada inerente aos problemas sociais retratados. Trainspotting constitui um produto 

literário representativo da classe trabalhadora escocesa em que coexistem o realismo e a 

fantasia. O romance é, afinal, o decalque grotesco e hilariante das experiências vividas (ou 

das experiências que é possível viver) num determinado grupo social. Através de um estilo 

literário muito próprio, Welsh representou problemas inerentes à história da vida social 

que se agudizaram com a industrialização, e que a modernidade e todo o aparato 

burocrático que se desenvolveu e aperfeiçoou até aos nossos dias não conseguiram, 

contudo, solucionar. No seu estudo, Working-Class Fiction – from Chartism to 

Trainspotting, Ian Haywood descreve diversos problemas do proletariado britânico do 

século XIX que soam como reminiscências, não só daqueles que afectam a classe 

trabalhadora retratada por Welsh mas, a nível global, de todos os seres humanos a quem 

foram, de algum modo, negados ou extirpados direitos de cidadania: 

 

To name but a few of the upheavels and regimes that were transforming the lives of the 

British proletariat: urbanization and slum housing; the factory system with its shiftwork, 

child labour and rigid supervisory culture; the new Poor Law of 1834 which created a 

national network of workhouses – emblems of pauperism, failure and the breaking-up of 

families; victimization of trade unions, symbolized by the persecution of the Tolpuddle 

‘martyrs’ in 1834; a tougher colonial regime in Ireland, which culminated in the great 

famine of 1846-8, in which more than a million died or emigrated. 

(Haywood, 1997:1-2) 

 

         À semelhança de Moll Flanders, de Daniel Defoe, e Hard Times de Charles Dickens, 

entre inúmeros romances escritos nos últimos séculos que retrataram as vivências daqueles 

que eram empurrados para a exclusão social, ou cuja mão-de-obra era explorada pelas 

“classes dominantes”, em especial após a chamada Revolução Industrial, Trainspotting 

veio representar, de uma forma autêntica, o modo de vida da classe trabalhadora da 
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modernidade e, em particular, de um grupo de jovens da Edimburgo dos anos 80 do século 

XX. Contudo, os problemas sociais, económicos, morais e existenciais que Welsh 

denuncia, extravasam os limites das fronteiras escocesas. Eles são problemas, não de um 

grupo restrito, mas do ser humano em geral; são as formas de violência encapotada 

subjacentes às relações entre indivíduos e entre estes e a máquina burocrática que os 

controla, vigia ou pune.  
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PARTE II – DA LITERATURA AO REAL 
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1. Trainspotting: uma estética da autenticidade  

        

Quando se enceta a questão da autenticidade de uma obra literária, i.e., da relação entre 

aquilo que se constrói através da linguagem literária e os factos da vida do autor ou da 

realidade que supostamente o texto pretende reflectir, referimo-nos necessariamente a 

questões como a verosimilhança e a objectividade que críticos e linguistas desenvolveram 

até à exaustão. De facto, não será aqui o lugar próprio para se levar a cabo uma análise da 

evolução da teoria e da crítica literária ou da linguística. No entanto, todos os contributos 

que estas disciplinas possam dar são valiosos na construção de possibilidades que 

permitam aprofundar a nossa análise cultural, ou não fossem elas, também, parte 

integrante da cultura.  

       É neste sentido que Roland Barthes nos oferece algumas perspectivas exemplares. Em 

Crítica e Verdade, denuncia a intransigência secular no que respeita ao método usado para 

levar a cabo a crítica de obras literárias. Os críticos precisavam de munir-se de certos 

cuidados, designadamente de “objectividade”, “gosto” ou “clareza”: 

 

O que será a objectividade em crítica literária? Qual é a qualidade da obra que existe «fora 

de nós»
1
? Este exterior, tão precioso, dado que deve limitar a extravagância do crítico, e 

sobre o qual seria em princípio fácil estabelecer um acordo, uma vez que escapa às variações 

do nosso pensamento, tem no entanto sido definido das mais diversas maneiras: em tempos, 

era a razão, a natureza, o gosto, etc; ontem, foi a vida do autor, as «leis do género», a 

história. E eis que hoje, mais uma vez, nos é dada uma definição diferente. Dizem-nos que a 

obra literária comporta «evidências» que é possível destacar com base nas «certezas da 

linguagem, nas implicações da coerência psicológica, nos imperativos da estrutura do 

género» (…) 

(Barthes, 1966: 18) 

 

                                                 
1
 Objectividade: termo da filosofia moderna. Qualidade daquilo que é objectivo, existência dos objectos fora 

de nós. (Littré) – (nota de rodapé constante da obra, da qual se tirou a citação) 
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Nesta sua análise, está patente a forma tradicional de se analisar um texto literário, em que 

se verifica a obrigatoriedade de o crítico analisar com objectividade, i.e., encontrando 

paralelismos entre a obra e o autor, entre a ficção e a realidade, fazendo-o com “gosto” 

(usando um sistema de “censuras”, ou de proibições (p.23) e com “clareza” (não usando 

“gírias”, ou outra língua, que não a francesa (p.28). Barthes insurge-se contra um sistema 

de proibições que amordaça o crítico e que o impede de interpretar o texto literário 

livremente. Conforme ele conclui: 

 

Mas porquê, afinal esta surdez aos símbolos, esta assimbolia? O que será, no símbolo, 

ameaçador? Fundamento do livro, porque motivo o sentido múltiplo põe em perigo a fala em 

torno do livro? 

(Barthes, 1966: 42) 

 

        Uma década depois, num ensaio escrito para uma lição inaugural de Semiologia 

Literária –A Lição–, Barthes mostra aos seus alunos, na continuação do seu discurso 

heterodoxo, e numa abordagem despida de qualquer formalismo, a fragilidade dos lugares 

codificados da linguagem, de tudo aquilo que é alvo de sistematização, e propôe um novo 

papel para a semiologia e para o semiólogo (ou para aquele que usa a linguagem para falar 

da linguagem): 

 

O semiólogo seria em suma um artista (…): manipula os signos como se se tratasse de um 

logro consciente, que saboreia e que quer dar a saborear e a compreender a fascinação. O 

signo – pelo menos o signo que ele vê – é sempre imediato, regulado por uma espécie de 

evidência que reconhece instantaneamente, através de um súbito mecanismo do Imaginário – 

e é por isso que a semiologia (devo esclarecer de novo: a semiologia daquele que aqui fala) 

não é uma hermenêutica: pinta mais do que pesquisa (…) Os seus assuntos predilectos são 

os textos do Imaginário: as narrativas, as imagens, os retratos, as expressões, os idiolectos, 

as paixões, as estruturas que exibem simultaneamente uma aparência de verosímil e uma 

incerteza de verdade. Chamarei de bom grado «semiologia» à série de operações ao longo da 

qual é possível – ou melhor é fruível – fazer ondular o signo como um véu matizado, ou 

ainda: como uma ficção. 

(Barthes, 1977: 36-7) 
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        Decorrente deste quadro conceptual que interpreta o desenvolvimento do papel dos 

analistas da linguagem (linguistas, semiólogos, críticos, etc) e, consequentemente, 

daqueles que, obrigatoriamente, através da linguagem, levam a cabo a análise ou a 

interpretação da cultura, podemos partir para o trabalho a que nos propomos nesta 

argumentação. Por conseguinte, partimos da atitude libertadora do semiólogo (aquela que 

é preconizada por Roland Barthes) para aquela que também o analista cultural poderá e 

deverá adoptar, tomando nas disciplinas consideradas convenientes, todos os instrumentos 

de trabalho que permitam desconstruir sentidos e plausibilidades; desmantelar relações de 

poder e expor acções violentas que visem oprimir ou destituir os indivíduos da sua 

humanidade.  

 

        Uma vez fundamentada a atitude emancipatória que preside à nossa forma de olhar o 

texto literário, vejamos de que modo se pode falar de Trainspotting como uma “estética da 

autenticidade”.  

        Por um lado, podemos afirmar que a literatura é quase sempre o resultado da 

experiência de vida do autor (das experiências físicas e psíquicas e daquilo que elas 

imprimiram no seu imaginário) e do meio social que construiu a sua identidade. Por outro 

lado, e como afirma Stuart Hall, ela é também uma prática social: “we cannot separate 

literature and art from other kinds of social practice” (Hall, 1994: 525). Factos sociais e 

factos literários são, por isso, indissociáveis. Neste sentido, a vertente imaginária é 

também ela o resultado da socialização a que o seu autor está sujeito, e o texto literário 

revelará sempre uma autenticidade: comprovada ou não por factos da vida de quem o 

produziu. É nesta linha de pensamento que poderemos eventualmente detectar dois tipos 

de autenticidade (ou de verosimilhança). Por um lado, algo a que chamaríamos uma 

autenticidade literal (que encontra paralelismos na vida do autor), por outro, uma 

autenticidade metafórica (que, aparentemente, não encontra qualquer ligação directa, ou 

visível, com a vida do autor, mas que a reflecte). 

Independentemente das teorias construídas em torno da literatura, seja ela encarada 

estritamente como obra de arte ou como um constructo cultural, ela é sempre um lugar 

privilegiado onde o autor pode libertar o seu imaginário; onde pode criar significados, 

independentemente de estes decalcarem ou não as suas próprias vivências. 

Concomitantemente, se nos posicionarmos sob o ponto de vista do leitor, o texto literário é 
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tudo aquilo que o imaginário do leitor quiser fazer dele. Trata-se de um processo de 

significação em permanente emergência, como aquele de que nos fala Stuart Hall no seu 

comentário à teoria da representação de Michel Foucault – argumentação em que este 

toma como objecto o quadro de Diego Velásquez, Las Meninas (1656): 

 

(…) the way we look at the picture, oscillates between two centres, two subjects, two 

positions of looking, two meanings. Far from being finally resolved into some absolute truth, 

which is the meaning of the picture, the discourse of the painting quite deliberately keeps us 

in this suspended attention, in this oscillating process of looking. Its meaning is always in 

the process of emerging, yet any final meaning is constantly deferred. 

(Foucault, in Hall, 1997:59) 

 

          Em Trainspotting pode detectar-se este complexo processo de produção de 

significados: a relação entre as múltiplas perspectivas sob as quais cada um dos actores 

sociais (autor ou leitor) se posicione face ao texto. Por exemplo, no olhar do leitor, i.e., no 

seu imaginário, constroem-se afinidades com a vida do autor; existem dados que se 

assemelham a essa vida. Há algo no comportamento e na linha de pensamento da 

personagem principal, Mark Renton, que induz esta expectativa na mente do leitor.  
        Aquela impressão acontece mesmo num primeiro estádio, em que o leitor não 

conhece quaisquer dados biográficos do autor. Renton é representado como o autodidacta 

revolucionário, o toxicodependente intelectual, e há algo nele que gera uma estreita 

cumplicidade com o leitor – algo que parece ser o autor do texto a tentar obter a 

concordância, a solidariedade do leitor. Sintomaticamente, a consulta da biografia do autor 

revelará que, de facto, Renton tem um percurso diegético semelhante, em muitos aspectos, 

ao percurso real de Irvine Welsh. 

        De facto, em Trainspotting estão presentes narrativas que reflectem ou retratam a 

vida do autor e o seu desalento perante o convencionalismo e a injustiça social. No 

entanto, estão também presentes momentos em que o mundo imaginário, a fantasia, a 

quebra das regras literárias se congregam, mostrando a vertente mais aliciante da 

literatura: a riqueza ilimitada da linguagem, ainda que irreverente ou chocante, ainda que 

incómoda. Esta é uma mais valia avassaladora, limitada somente pelo final de cada página 
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e pelo final do romance. No entanto, nem mesmo estes limites físicos do livro conseguem 

limitar o que cada leitor possa vir a construir no seu próprio imaginário a partir do texto. 

        Welsh promove esta continuidade imaginária, graças à construção de narrativas 

fragmentárias, entrecortadas por hesitações e cortes de sentido (patente na pontuação 

ausente ou nas frases inacabadas). Fá-lo também ao deixar por definir o destino da 

personagem principal, Mark Renton. No entanto, independentemente daquilo que o autor 

possa ter pensado ou desejado que o seu texto viesse a transmitir, este deixou de ser sua 

propriedade, e também a possibilidade de limitar as interpretações dos leitores. É com 

alguma angústia que Welsh expressa isto mesmo na entrevista que concedeu a Steve 

Redhead: 

 

Sitting opposite someone on the train reading the book is a kind of strange feeling. It´s like 

an unsatisfying feeling because you want to know how they´re sort of reacting to it. If you 

go and see a play or go and see a film you can actually see people, it´s a social thing, you see 

people kind of responding to it. And you feel increasingly detached from it the bigger it gets. 

It does get appropriated. 

(Redhead, 2000: 140) 

 

        O texto literário (designadamente aquele que aqui interpretamos) constrói-se como 

mecanismo aglutinador entre o peso ou a violência do real e a possibilidade de extravasar 

todas as barreiras convencionais. Ele fixa o real para depois o desmantelar; para mostrar a 

sua crueza; para, através da criação (da escrita), desconstruir sentidos institucionalizados; 

para conferir ao real e à vida que lhe está inerente “o máximo de sabor possível” (Barthes, 

1977: 42), ainda que um sabor azedo. Barthes refere-se ao “sabor” como algo de essencial 

na vida humana; como algo que só podemos experimentar quando conjugamos alimentos 

de modo diferente para obtermos sabores diferentes. Assim, também a literatura nos 

permite conjugar peças de um jogo, como se fossemos crianças a brincar, e olhar o mundo 

sob novas perspectivas – experimentar os seus “sabores”. 

         Também as personagens de Trainspotting procuram novos “sabores” para quebrar o 

aborrecimento e lhes proporcionar momentos de alguma felicidade. Isto é algo que 

poderão fazer, percorrendo dois caminhos: usando substâncias que existem no real – as 

drogas – mas que, como tudo o que existe no real, têm contra-indicações, sintomas e 



 33 

consequências, ou usando a arte como uma outra possibilidade de obterem prazer, bem-

estar, liberdade absoluta. A arte é representada em Trainspotting como uma forma de se 

viver uma vida que não é possível no real.  

       

         A apresentação pública de uma obra de arte poderá ser alvo de sanções e de censura, 

(algo a que Trainspotting e o seu autor não conseguiram escapar). No entanto, os 

momentos privados em que a caneta assenta sobre a folha em branco ou em que o pincel 

toca a tela imaculada apresentam uma infinitude de possibilidades, um desenfreado e 

fabuloso imaginário – a suprema felicidade. É esta busca de um refúgio, de uma 

alternativa à violência do real, do trabalho saturante “das nove às cinco”, que levou Welsh 

a começar a escrever. Trainspotting começou por ser o seu diário. Como ele próprio 

afirma: 

 

It started off as my diaries, what happened was that I got so fed up and de-motivated with 

my job and I just started writing these things to amuse myself in the eighties. Then house 

music started with an urgency of its own, and I started to put a kind of creative tinge, I 

started to functionalise it, started to think about it and work in a creative sense. It kind of 

grew from there. I thought it was more a kind of keeping myself sane. I was jumping around 

in fields and then going back to the nine to five and it was a terrible come down. It was a 

way of keeping myself going, keeping things ticking over. 

(Redhead, 2000: 139) 

 

         Segundo Welsh, a escrita constituiu algo que lhe permitia manter a sanidade. Pode 

depreender-se que o modo de vida que o escritor tinha nessa época constituía algo de 

doentio. O todo social em que se movimentava não lhe deixava espaço para a criatividade, 

para a espontaneidade e a folha em branco constituiu esse espaço onde ele poderia criar 

algo de diferente, construir perspectivas, denunciar o caos, derrubar convencionalismos, 

rir, chorar, lamentar ou, afinal, fugir à ausência de sentido. 

       Neste enquadramento, podemos falar de Trainspotting como uma estética da 

autenticidade, i.e., como o retrato de experiências de Welsh e de experiências de outras 

pessoas que fizeram parte da sua vida. Ainda que o romance não se possa definir como 

uma auto-biografia, ele deixa que se leiam muitos paralelismos com a vida real, i.e., com a 
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vida do seu autor. Como o próprio autor afirma, ser-lhe-ía difícil não representar através 

da escrita os problemas do seu ambiente social: “You’ve got to represent that in what 

you’re doing.” (Welsh, in Redhead, 2000: 145). Efectivamente, ainda que não se 

encontrem quaisquer semelhanças com factos da vida, a escrita literária e aquilo que 

através dela possa ser transmitido, será sempre autêntica, já que será sempre o resultado 

das experiências vividas pelo seu autor. 

        A conhecida linha de pensamento estruturalista ensina-nos que os textos são 

polissémicos. Nesse sentido, podemos afirmar que, quer o leitor seja crítico, analista 

cultural, leitor comum (aquele que lê pelo simples prazer da leitura) ou o próprio escritor, 

todos irão ler no texto uma multiplicidade de significados consoante o tempo, o espaço e o 

contexto cultural em que se posicionem. É neste contexto que nos sentimos livres para 

observar paralelismos entre a obra e o seu autor, e é também por isso que vamos mais 

longe – detectando e desenvolvendo possibilidades de paralelismo entre a análise que 

Renton (a personagem central de Trainspotting, ou aquela que surge de forma persistente 

nas múltiplas narrativas que constituem o romance) faz da sua condição humana e do 

tecido social que o envolve e aquela que o próprio Irvine Welsh terá feito ao escrever o 

texto. 

        Poder-se-ía dizer que Renton é quem, de forma mais explícita, representa as 

experiências vividas, os sentimentos e as preocupações do autor. Ele dirige-se ao leitor, na 

maior parte das narrativas, falando na primeira pessoa e gerando uma espécie de 

cumplicidade ou de proximidade, levando-o a aderir aos seus pontos de vista e a 

identificar-se com ele. É esta proximidade que nalguns momentos poderá levar o leitor a 

compreender e a perdoar alguns comportamentos menos éticos ou até mesmo actos 

violentos desta personagem – eventualmente aqueles que Welsh pretende, de algum modo, 

justificar perante os eventuais receptores da sua mensagem.  

        Do complexo universo diegético de Trainspotting podem salientar-se diversos 

momentos de paralelismo explícito entre a vida de Renton e a vida de Welsh: o facto de 

Renton abandonar a escola aos dezasseis anos para ir trabalhar, a frequência do ensino 

universitário, o percurso profissional dos seus pais, os furtos e as penas a que é sujeito, o 

seu emprego como vendedor imobiliário.  

        Um dos paralelismos que se apresenta de forma explícita no texto é o facto de Renton 

ter deixado a escola aos dezasseis anos para arranjar trabalho, o que coincide exactamente 
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com a idade em que Welsh também abandonou a escola para trabalhar. Renton dá-nos a 

conhecer este pormenor através de uma digressão acerca das dificuldades por que passou o 

seu pai, e pelas quais também ele teve que passar, com a agravante de ter crescido numa 

época de “desemprego em massa”: 

 

    –Mucked up everythin, he accuses, then reads oot the charges: –Apprenticeship. 

University. That nice wee lassie ye wir seein. Aw the chances ye hud Mark, n ye blew them. 

    He disnae need tae say aboot how he nivir hud they chances growin up in Govan n leavin 

school at fifteen n takin an apprenticeship. That´s implicit. When ye think aboot it though, it 

isnae that much different fae growin up in Leith n leaving school at sixteen n taking an 

apprenticeship. Especially as he nivir grew up in an era ay mass unemployment. 

(Trainspotting: 191)  

 

        O paralelismo menos evidente, ou menos explícito, mas aquele que sobressai após 

uma análise do romance na sua globalidade (ou como produto cultural), é a de que Renton, 

no seu duplo papel de utilizador de drogas e de intelectual, constitui o porta-voz da 

mensagem de crítica social que Welsh pretende transmitir através do seu texto. De facto, 

os paralelismos não decorrem estritamente de factos da vida real de Welsh, mas também 

daquilo que este pensa acerca do Social; da sua preocupação com as consequências que o 

desequilíbrio social tem na vida de um grupo de pessoas. Sintomaticamente, a permanente 

referência que Renton faz à literatura, à leitura de livros, à intelectualidade, constituem 

indicativos dessa preocupação de Welsh, e, em particular, do papel que o seu texto 

literário possa vir a ter na mudança desse Social. 

        No seguimento desta ideia, importa relevar várias narrativas em que podem ser 

interpretados os referidos paralelismos entre o romance e o autor, os quais parecem 

reflectir a experiência intelectual do mesmo. É particularmente surpreendente aquela em 

que Renton fala de Kierkegaard ao juiz que preside ao seu julgamento, e em que mostra ter 

conhecimento das teorias do filósofo e, em especial, daquela que se refere à liberdade de 

escolha dos indivíduos e ao controlo social que é exercido sobre os mesmos: 

 

–Mr Renton, you did not intend to sell the books? 

–Naw. Eh, no, your honour. They were for reading. 

–So you read Kierkegaard. Tell us about him, Mr Renton, the patronising cunt sais. 
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–I’m interested in his concepts of subjectivity and truth, and particularly his ideas 

concerning choice; the notion that genuine choice is made of doubt and uncertainty, and 

without recourse to the experience or advice of others. It could be argued, with some 

justification, that it’s primarily a bourgeois, existential philosophy and would therefore seek 

to undermine collective societal wisdom. However, it’s also a liberating philosophy, because 

when such societal wisdom is negated, the basis for social control over the individual 

becomes weakened and . . . but I’m rabbiting a bit here. Ah cut myself short. They hate a 

smart cunt. It’s easy to talk yourself into a bigger fine, or fuck sake, a higher sentence. Think 

deference Renton, think deference. 

(Trainspotting: 166) 

 

         O facto de Renton ter demonstrado conhecimentos que não são os típicos da sua 

classe social e de apresentar um discurso elaborado (construído em Standard English: o 

código linguístico hegemónico) e conivente com aquilo que a sociedade espera dele (neste 

caso ali representada pelo tribunal), valeu-lhe uma sentença diferente daquela que foi 

aplicada ao seu amigo Spud que é, no entanto, acusado do mesmo crime. Renton é 

condenado a uma pena suspensa de seis meses e enviado para um programa de 

reabilitação, enquanto Spud é condenado a dez meses de reclusão, sem qualquer atenuante. 

        De entre as múltiplas peripécias de uma viagem a Londres, pode também salientar-se 

um momento em que Renton desempenha o papel do leitor interessado, o que indicia a 

presença de características do escritor ou daquilo que ele, provavelmente, gostaria de 

motivar nos seus leitores relativamente à leitura e aos livros. Trata-se da cena em que 

Frank (ou Begbie) se refere à leitura, de forma depreciativa, como sendo um acto de 

exibicionismo. Begbie desalenta-se por Renton se ter esquecido do baralho de cartas para 

ocupar o tempo durante a viagem de comboio entre Edimburgo e Londres e de, ao invés de 

jogar às cartas (o que na sua opinião seria muito mais divertido), começar a ler um livro, e 

posteriormente, se entrosar numa conversa com duas estudantes canadianas acerca das 

leituras que fizeram: 

 

That fuckin borin cunt starts readin a fuckin book; bad fuckin manners, then him n this 

Canadian burd, thir baith sortay students like, start talkin aboot aw the fuckin books thuv 

read. It´s getting oan ma fuckin tits. Wir supposed tae be doon here fir a fuckin laugh, no tae 

talk aboot fuckin books n aw that fuckin shite. See if it wis up tae me, ah’d git ivray fuckin 
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book n pit thum on a great big fuckin pile n burn the fuckin loat. Aw books ur fir is fir smart 

cunts tae show oaf aboot how much shite thuv fuckin read. Ye git aw ye fuckin need tae ken 

ootay the paper n fae the telly. Posin cunts. Ah’ll gie thum fuckin books . . . 

(Trainspotting: 116) 

 

        Begbie simboliza, com este discurso, a opinião generalizada no seio do seu grupo 

social de que a televisão e os jornais transmitem tudo aquilo que é necessário, constituindo 

os livros algo de desnecessário. É esta ideia errónea que Welsh, subtilmente, vai tentar 

modificar. A referência à opinião redutora que um grupo social construiu acerca dos livros 

é a forma encontrada por Welsh para mostrar que a leitura é algo de importante; para 

dizer, se bem que indirectamente, que é algo que até um toxicodependente, um excluído da 

sociedade pode e deve fazer. Por isso, Renton fá-lo, (ainda que isso se afigure 

desadequado) provocando uma irritação extrema no seu agressivo e mal-humorado 

companheiro de viagem, o que é agravado pelo facto de partilhar as suas experiências de 

leitura com as duas estrangeiras que se sentam nos bancos ao lado. 

 

        O fenómeno que muitos atribuíram ao sucesso de vendas do romance de Welsh pode 

explicar-se pela legitimidade que lhe é conferida através da autenticidade da sua escrita. 

Welsh colocou em palavras, e em palavras com forte impacto, aquilo que era relegado ao 

esquecimento: o desequilíbrio e a exclusão social. O facto de se passar um facto real para a 

linguagem, neste caso para a linguagem literária, e de esse tipo de linguagem ter 

despertado interesse, tornou-a naquilo que Bordieu denomina de “linguagem autorizada” 

(1994: 166). O discurso ficcional de Welsh fez com que um grupo crescente de pessoas se 

identificassem com as cenas narradas e com os sentimentos expressos, tendo permitido 

que os problemas retratados deixassem de ser algo de socialmente transparente e 

passassem a ser algo de objectivo, i.e., fez com que passassem a ter visibilidade. Welsh 

construiu momentos representativos de múltiplas sensações e sentimentos do Social. O seu 

discurso pode ser lido no seguimento daquilo que Bordieu descreve na sua análise da 

heterodoxia e dos discursos heréticos: 

 

“Words wreak havoc,” says Sartre, “when they find a name for what had up to then been 

lived namelessly”. Because any language that can command attention is an authorized 
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language,”   invested with the authority of a group, the things it designates are not simply 

expressed but also authorized and legitimated. This is true not only of establishment 

language but also of the heretical discourses which draw their legitimacy and authority from 

the very groups over which they exert their power and which they literally produce by 

expressing them: they derive their power from their capacity to objectify unformulated 

experiences, to make them public – a step on the road to officialization and legitimation (…) 

(Bordieu, 1994: 166) 

 

 

        Descrevendo o discurso ficcional de Welsh como uma forma de objectivar uma 

realidade a que anteriormente não era dado um nome (“nameless” (id., 1994: 166)), ou à 

qual não era concedida uma forma de representação, podemos afirmar que estamos perante 

um outro modo de perspectivar a autenticidade em Trainspotting. Podemos interpretar o 

sucesso do romance como o resultado da sua autenticidade, i.e., de uma construção 

ficcional na qual os leitores encontraram paralelismos com a sua própria experiência de 

vida.  

        Podemos inferir desta adesão à mensagem transmitida em Trainspotting que os 

leitores foram alvo de uma identificação com a problemática retratada. Este processo de 

adesão surge porque os leitores (aqueles que contribuíram para o sucesso comercial do 

romance) estavam, de algum modo, relacionados directamente com os problemas da classe 

trabalhadora (o desemprego, a habitação social deprimente, a ausência de conforto, o 

aborrecimento, a rotina, a exclusão, a dependência de drogas, a SIDA). Contudo, podemos 

ir mais longe no seu alcance, verificando que os leitores encontraram ali retratadas 

questões universais que têm a ver com a condição humana, com a necessidade de o 

homem se construir como ser gregário, face ao Outro e em função do Outro. O homem 

precisa de lutar por uma plataforma de equilíbrio de modo a poder viver em sociedade. 

Consequentemente, viver em sociedade não é apenas conotado com sobreviver (ter meios 

de subsistência), mas sim com o facto de o indivíduo ter de usar das suas potencialidades 

criativas, irrepetíveis, construindo-se no respeito pelo Diferente, usando a sua capacidade 

de reflexão de modo a evitar os papéis de perpetrador ou de vítima de “acções de mal”. 
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1.1. O realismo  

 

Como mencionámos anteriormente, a escrita de Welsh teve um efeito inesperado, tanto 

nos leitores como nas comunidades académica e literária existentes. Welsh foi repudiado 

por vários críticos pelo uso de calão, pela referência sistemática à faceta biológica do ser 

humano (nomeadamente, enquanto produtor de fluidos), pela descrição de espaços 

degradados e sujos (possível metáfora da degradação e sujidade sociais) e pela abordagem 

de temáticas politicamente incómodas como a toxicodependência, a SIDA ou a 

criminalidade. Contudo, não deixa de ser surpreendente, verificar como é que um tipo de 

linguagem e situações convencionalmente rotuladas de “baixo nível” acabaram por ter a 

relevância e o sucesso que tiveram.  

        O realismo da linguagem de Welsh está patente na brutalidade, na crueza, na 

excentricidade, no cariz grotesco conferido a certas personagens e na recorrência de 

situações que visam provocar o choque e a aversão do leitor. É neste sentido que importa 

relevar a pertinência da análise de Morace, que inclui Trainspotting sob o termo de 

“realismo grotesco” cunhado por Mikhail Bakhtin: 

 

Bakhtin coined the term to describe the twin narratives, Gargantua and Pantagruel, by the 

Sixteenth Century French doctor and writer, Francois Rabelais, who was every bit as 

controversial, iconoclastic and cartoonishly crude in his depictions of the body and bodily 

functions in his day as Welsh is in ours. For Bakhtin, exaggeration and degradation are 

grotesque realism’s defining characteristics. 

(Morace, 2001: 34)  

 

Concordamos com R. Morace quanto ao facto de que as descrições do corpo e das suas 

funções levadas a cabo por Welsh se podem considerar reminiscentes daquelas que 

Bakhtin interpretou nas obras de Rabelais. No entanto, convém salientar que as 

perspectivas são essencialmente diferentes. Na interpretação de Bakhtin, as descrições 

grotescas servem o propósito de representar e celebrar a vida. Em Trainspotting, elas 

servem outro propósito: o de representar a precariedade, a decadência e a morte. 

Debrucemo-nos então um pouco sobre alguns pontos da análise de Bakhtin que nos 

ajudam a compreender melhor as possibilidades de alcance da imagística grotesca de 

Welsh.  



 40 

        Bakhtin refere as festividades populares medievais, e em particular as festividades 

carnavalescas, como uma parte essencial da vida em sociedade. Descreve-as como uma 

forma de se viver “uma segunda vida fora da jurisdição oficial” (Bakhtin, id.: 6) onde é 

possível rejeitar as convenções, congregar indivíduos e levar a cabo uma regeneração: 

 

Carnival is not a spectacle seen by the people; they live in it, and everyone participates 

because its very idea embraces all the people. While Carnival lasts, there is no other life 

outside it. During Carnival time life is subject only to its laws, that is, the laws of its own 

freedom. It has a universal spirit; it is a special condition of the entire world, of the world’s 

revival and renewal, in which all take part. Such is the essence of carnival, vividly felt by all 

its participants.  

(Bakhtin, 1984: 7) 

 

É este aspecto comunitário e universalista do Carnaval que Rabelais destaca nas suas 

descrições – algo que leva a cabo representando a sua vertente positiva: as canções típicas 

das festas, os repastos faustosos, as danças, a exposição do corpo como símbolo de vida, 

um mundo duplo onde é possível viver uma segunda vida. Contrariamente, Welsh retrata 

uma vertente negativa. Trata-se de fazer representar um universo em que o corpo 

individual ou o corpo social (noções que serão analisadas no âmbito desta dissertação) não 

são símbolos de vida ou de comunidade, mas de individualismo, de decadência, de 

esterilidade e de morte. Dos “fools and clowns” carnavalescos, que Bakhtin interpreta 

como sendo “característicos da cultura medieval do humor” (Bakhtin, id.: 8), Welsh 

retoma apenas o seu aspecto caricatural. Fá-lo, não para provocar o riso e o divertimento, 

mas para mostrar o exagero inerente à caricatura, o seu lado perverso ou repugnante. Este 

modo de representação dos indivíduos permite-lhe levar a cabo a sátira de um tipo de vida 

social que parece destruir a essência física e psíquica do ser humano. Isto é algo que está 

patente, entre outras sequências, na descrição do alcoólico idoso, que se pressupõe ser o 

pai de Begbie: 

 

The man’s face has been destroyed by the consumption of cheap spirits and over-exposure to 

the frozen wind blasting cruelly from the North Sea. It seems as if every blood vessel in it 

has ruptured under the skin, leaving it resembling the undercooked sausages served up in 

local cafes. His eyes are a contrasting cool blue, although the whites of them are the identical 
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colour of the pub walls. (…) the drink had destroyed his appearance and distorted the output 

of his cruel, sharp tongue to an incomprehensible growl. 

(Trainspotting: 263-4) 

 

         Bakhtin releva esta diferença na interpretação do corpo que separa os nossos tempos 

da Antiguidade: “the bodily canon of art, belles letres and polite conversation of modern 

times (…) never prevailed in antique literature” (Bakhtin, 1984: 319). Já não se interpreta 

o corpo e as funções que lhe estão inerentes do mesmo modo. Ainda que o Iluminismo e a 

Revolução Científica tivessem aberto o espírito humano à emancipação do biológico, a 

modernidade, na sua complexidade político-social, voltou a fechá-lo. Aquela entidade que 

a arte clássica greco-romana destacava e da qual exagerava contornos e características 

(patente nas pinturas e estátuas de homens e mulheres, de anjos ou deuses humanizados, 

em que se expunha a nudez sem preconceitos), foi-se fechando; foi gerando em torno de si 

própria aquilo que Bakhtin define como “a fronteira de uma individualidade fechada” 

(Bakhtin, id.: 320). Bakhtin descreve as limitações a que o novo cânone estético restringiu 

a perspectiva do corpo, tendo procedido à remoção da sua essência – a vida: 

 

The new bodily canon, in all its historic variations and different genres, presents an entirely 

finished, completed, strictly limited body, which is shown from the outside as something 

individual. That which protrudes, bulges, sprouts, or branches off (when a new body 

transgresses its limits and a new one begins) is eliminated, hidden, or moderated. All orifices 

of the body are closed. The basis of the image is the individual, strictly limited mass, the 

impenetrable façade. The opaque surface and the body’s “valleys” acquire an essential 

meaning as the border of a closed individuality that does not merge with other bodies and the 

world. All attributes of the unfinished world are carefully removed, as well as all the signs of 

its inner life. The verbal norms of official and literary language, determined by the canon, 

prohibit all that is linked with fecundation, pregnancy, childbirth. There is a sharp line of 

division between familiar speech and “correct” language”. 

(Bakhtin, id.: 320) 

 

         Ora, o realismo presente na escrita de Welsh perturba a superfície dessa 

“individualidade fechada” referida por Bakhtin; violenta a vergonha canónica instaurada, 

expondo o corpo das personagens, desnudando-o. De um modo indirecto, a representação 
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da fealdade do corpo e das funções biológicas, assim como da degradação que o ambiente 

social imprimiu nesse corpo, transporta uma outra mensagem. Trata-se da necessidade de 

modificar esse estado de coisas; de denunciar a fealdade como forma de recuperar a 

beleza; de tentar destruir o espírito individualista que enclausurou o corpo e o espírito dos 

indivíduos e de o abrir ao convívio pleno com os outros e à construção do espírito 

comunitário essencial à vida humana. 

        Efectivamente, é de um real desequilibrado, onde não há espírito comunitário, nem a 

possibilidade de se viver “uma segunda vida” (aquela que está inerente ao espírito 

comunitário do Carnaval), que Welsh pretende construir uma representação. Ao invés de 

mostrar o riso e a beleza do convívio entre indivíduos, ele mostra o individualismo e o 

niilismo a que esses indivíduos foram remetidos, e fá-lo representando as suas facetas 

físicas, de uma forma caricatural – exagerando características, tornando os seus corpos 

aberrantes e disformes: 

 

Ah sit oan the couch, beside but a bit away fae a gross bitch with a broken leg. Her plastered 

limb is propped up on the coffee table and there is a repulsive swell of white flesh between 

the dirty plaster and her peach coloured shorts. Her tits sit on top of an oversized Guinness 

pot, and her brown vesty top struggles tae constrain her white flab. Her greasy, peroxide 

locks have an inch of insipid grey-brown at their roots. She makes no attempt to 

acknowledge ma presence but lets oot a horrendous and embarrassing donkey-like laugh 

(…) probably concerning my appearance. 

(Trainspotting: 19) 

 

        Welsh, com uma intenção obviamente contrária àquela que Rabelais terá tido nas 

suas obras, representa o corpo como o aberrante cárcere da alma – um cárcere que urge 

abrir, uma liberdade que urge conquistar. Os próprios processos biológicos surgem como 

tentativas dolorosamente frustradas de esse mesmo corpo comunicar com o exterior: com 

os Outros, com a sociedade. É curioso verificar que Renton, numa das suas análises ao 

programa de reabilitação a que é sujeito, satiriza a interpretação que um dos terapeutas faz 

da sua dependência de drogas, salientando exactamente este aspecto: 

 

Ah did learn a few things though, based oan Forbe’s disclosures and ma ain researches into 

psychoanalysis and how ma behaviour should be interpreted. (…) Ah have oedipal feelings 
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towards ma mother and an attendant unresolved jealousy towards ma faither. Ma junk 

behaviour is anal in concept, attention seeking, yes, but instead of withholding the faeces tae 

rebel against parental authority, ah’m pittin smack intae ma body tae claim power over it vis-

a-vis society in general. Radge, eh? 

(Trainspotting: 185) 

         

        A recorrente referência que Welsh faz aos orifícios humanos (a boca, o ânus, a 

vagina), aos processos biológicos (comer, beber, copular, urinar, defecar, vomitar e 

menstruar), e aos fluidos inerentes a esses processos, serve o propósito de gerar a aversão 

do leitor, mas esse não será certamente o seu objectivo final. Efectivamente, a aversão 

gerada pode construir-se como a base ideal para outras interpretações, como aquela que 

Morace fez, ao inserir diversas narrativas de Trainspotting sob o rótulo de “realismo 

grotesco”. Contudo, o choque gerado pela escrita de Welsh extravasa a simples crítica ou 

denúncia de um ambiente social impregnado de desumanização. Ele constitui o factor 

decisivo para a consciencialização da audiência do romance e para subsequentes mudanças 

no real. 

 

 

1.2. O humor 

 

      O realismo de Welsh é interceptado e eufemizado pelos inúmeros jogos linguísticos e 

pelo humor, ainda que mesclado de sadismo e de ironia. Um dos capítulos onde se 

encontra este tipo de humor desconcertante é “Traditional Sunday Breakfast”. Aquilo 

que constitui, de facto, um pequeno almoço tradicional de domingo – com uma ementa 

composta por ovos estrelados, presunto fumado e feijão refogado em molho de tomate e 

com uma família reunida, numa amena conversa à hora da refeição, transforma-se numa 

rocambolesca e repugnante narração (uma das que Danny Boyle escolheu para o filme e 

que constitui uma das cenas que causam mais aversão ao espectador). Após uma noitada a 

celebrar o resultado de um jogo de futebol, bem regada com álcool, David Mitchell passa 

a noite em casa de Gail, uma jovem com quem namora há cinco semanas e acorda 

inundado pelas suas inúmeras emissões corporais (urina, fezes e vómito). Atónito, David 

decide remediar a situação e desce, à hora do pequeno-almoço, comunicando à Sra. 
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Houston, mãe de Gail, a sua intenção de levar consigo os lençóis para lavar, decisão com a 

qual a senhora não concorda, agarrando-os para ela própria os lavar. A disputa dos lençóis 

que ambos agarram firmemente acaba por resultar numa cena reminiscente de Chaplin, em 

que o conteúdo dos lençóis se espalha pela mesa, pelos rostos de Gail e dos seus pais e por 

toda a cozinha (p.94). 

        Muitos outros indícios de humor vão surgindo ao longo da narrativa, como é o caso 

do título do capítulo “Inter-Shitty” que, metaforicamente, se refere ao serviço de 

comboios britânico [inter-cidades] e que, nesta narrativa, se refere à ligação entre 

Edimburgo e Londres. O título possibilita diversas interpretações. Por um lado, a de que 

este serviço é deficiente, porque tem um sistema de lugares reservados e pára em estações 

de pequenas cidades, pormenores com os quais Frank (ou Begbie), o narrador, não 

concorda. Por outro lado, a interpretação de que este percurso está recheado de incidentes 

entre os amigos e entre estes e os passageiros e o revisor do comboio. Finalmente, a 

interpretação de que este serviço liga dois pólos opostos da sociedade britânica, ambos 

com deficiências, e ambos dignos de crítica. Referimo-nos ao facto de este serviço de 

transportes fazer a junção entre Londres, enquanto capital e representante do poder 

politico e económico, onde se tomam as decisões que servem para gerir a sociedade 

britânica em geral, e Edimburgo, uma cidade (como muitas outras) gerida por esse 

aparelho produtor de decisões, de onde este grupo de jovens é originário. Edimburgo é 

pois uma cidade de que os turistas (como é o caso das duas canadianas de Toronto a viajar 

no comboio) e o resto do Reino Unido, somente conhecem o postal da cidade: o castelo no 

alto da colina, a “Princes Street” e a “High Street”. Poder-se-ía dizer que o facto de 

Welsh chamar “Inter-Shitty” a este capítulo, deixando inferir o mau serviço público de 

transportes, pode ser interpretado como uma crítica implícita a todos os serviços públicos 

britânicos (políticos, sociais, judiciais, etc), e de forma mais abrangente, à máquina 

burocrática que os produz, à qual não reconhece eficiência e, consequentemente, 

legitimidade. 

        No capítulo acima referido, “Inter Shitty”, somente o título deixa transparecer 

algum humor (ainda que sarcástico), já que as situações narradas estão impregnadas de 

frases e de atitudes violentas que poderiam provocar todo o tipo de emoções no leitor, 

excepto o riso. Neste sentido, destacam-se os seguintes momentos. Por um lado, a 

narrativa em que Begbie descreve a sua saída de casa para a viagem a Londres, em que o 
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mesmo insulta e pontapeia violentamente o baixo ventre de June (a sua namorada 

grávida), por esta inquirir sobre o seu destino naquela manhã. Por outro lado, a narrativa 

dos inúmeros incidentes da viagem que Begbie e Renton fazem de Edimburgo a Londres. 

Begbie insulta violentamente os passageiros que aparecem a reclamar os lugares em que 

ambos estão sentados; contamina a cerveja de Renton com urina; exaspera-se com o facto 

de Renton se dedicar à leitura de um livro e, à chegada, na estação de Kings Cross, dá um 

piparote no copo de um menino pedinte, regozijando-se com a corrida desesperada deste 

para apanhar as moedas que rolam em todas as direcções.  

        Neste enquadramento, é importante relevar que o humor e o riso não estão 

obrigatoriamente interligados em Trainspotting, i.e., o riso é apresentado como a 

exteriorização de múltiplas emoções que raramente estão directamente ligadas ao humor. 

Na generalidade, trata-se de um humor negro, decorrente de acontecimentos tristes (morte 

de familiares ou amigos, seus velórios ou funerais) ou da hipocrisia inerente aos mesmos, 

e o riso – habitualmente expressão de alegria ou de divertimento genuíno – nunca é 

apresentado como tal. É este tipo de riso que Nina refere no capítulo “Growing Up in 

Public”, em que os familiares se riem de forma nervosa e comentam ironicamente o facto 

de ela se vestir sempre de preto, o que, naquela ocasião –a morte do seu tio Andy– seria 

exactamente a cor apropriada, porque convencional: 

 

– That Lassie never wears anything but black. In ma day, lassies wore nice bright colours, 

instead ay tryin tae look like vampires. Uncle Boab, fat, stupid Uncle Boab, had said that. 

The relatives had laughed. Every one of them. Stupid, petty, laughter. The nervous laughter 

of frightened children trying to keep on the right side of the school hardcase, rather than that 

of adults conveying that they had heard something funny. Nina consciously realised for the 

first time that laughter was about more than humour. This was about reducing tension, in 

face of the grim reaper. Andy’s death had put that topic further up the list of items on the 

personal agenda of every one of them.  

(Trainspotting: 33) 

 

         É esta possibilidade que o riso tem de reduzir a tensão nervosa que avassala Nina, 

momentos depois, quando pensa que o seu tio, supostamente morto, está vivo. Ela vê-o 

suado e parece tê-lo visto também estremecer, e desce rapidamente ao andar inferior a 

alertar a família. Quando se apercebe da ironia da situação – afinal tratava-se de um 
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cobertor eléctrico inadvertidamente deixado ligado que provocara aqueles sintomas 

aparentes –, Nina explode num ataque de riso, seguido do choro que tentara, 

inconscientemente, reprimir durante todo o velório: 

 

Nina thought that she would piss herself. Her sides ached, as she struggled to repress the 

spasms of laughter which shook through her. Cathy put her arm around her. 

–It’s awright darlin. There ye go hen. Dinnae worry yirsel, she said, as Nina realised that she 

was crying like a baby. Crying with a raw power and unselfconscious abandon as the 

tensions ebbed from her body and she became limp in Cathy’s arms. Memories, sweet 

memories, flooded her consciousness. Memories of Andy and Alice, and the happiness and 

love that once lived here, in the home of her auntie and uncle. 

(Trainspotting: 40) 

 

        Na narrativa de Nina, o riso e o choro confluem para exorcizar o sofrimento causado 

pela perda de um familiar que lhe traz recordações do passado – um passado rico em 

sentimentos profundos: a genuinidade da infância, a alegria, o amor, a felicidade, afinal 

tudo aquilo que permite ao ser humano ser verdadeiramente humano. 

        Em Trainspotting, o riso liberta a tensão contida, assim como ridiculariza a hipocrisia 

social em torno da morte de alguém. Nos funerais surgem os familiares, quase 

desconhecidos (porque é eticamente correcto comparecer naquele dia); os que não nutrem 

qualquer tipo de sentimento pelo falecido ou que o desconhecem completamente ou os que 

estão somente interessados em saber como vai ser repartida a herança. Renton deixa 

transparecer a ironia deste tipo de interesse material na narrativa do funeral militar do seu 

irmão Billy, já que ele não é um parente idoso e ali não existe nada para herdar ou repartir: 

 

The Weedjie aunties are clucking around in the background, ah can hear these horrible 

accents (…)   These hatched-faced auld boots dinnae look comfortable. Obviously, thir mair 

in their niche at the funeral ay an elderly relative whin thir’s goodies up fir grabs.
2
  

(Trainspotting: 213) 

                                                 
2
 “As titis weedjies [pessoas de Glasgow] juntam-se no passeio a cacarejar, e chega-me aos ouvidos aquele 

sotaque horrível (…) Estes coiros velhos de nariz adunco e queixo saído não parecem lá muito à vontade. 

Como é óbvio, sentem-se mais no seu elemento no funeral dos parentes idosos, em que há sempre objectos 

para repartir pelo maralhal”  

(Trainspotting, 1996: 234, tradução portuguesa de Paulo Faria)  
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 À semelhança de Nina, num ápice de extrema tensão, também Renton se ri histérica e 

descontroladamente no funeral do seu irmão Billy, o que é de imediato censurado através 

dos olhares reprovadores de familiares: 

 

      A fit ay giggles hits us, threatening tae completely overwhelm us. Ah nearly cowped 

ower laughing hysterically, when ma faither’s brar, Charlie, grabbed us by the airm. He 

looked hostile, but that cunt always does. Effie, his wife, pulls the fucker away sayin, –The 

boey’s upset. It’s jist his wey Chick. The boey’s upset. 

(Trainspotting: 210) 

 

 Ao invés do riso, o choro, ainda que sirva também para libertar a tensão contida, é uma 

prova de que os indivíduos tomaram consciência da sua situação de alienação actual; é a 

expressão de uma tristeza que revela o saudosismo de momentos passados recheados de 

alegria, de genuinidade de sentimentos, de partilha de vivências entre indivíduos, de 

solidariedade e de justiça (ou equilíbrio) social. 

          O silêncio observador e crítico que as personagens de Welsh mantêm ao longo de 

velórios e funerais, entrecortado por explosões de riso ou de choro, distanciam-nas da 

violência desses momentos e constroem-se enquanto tipos de resposta mais adequados 

face ao caricato, à hipocrisia da situação. Nestes eventos, os verdadeiros sentimentos de 

quem sofre a perda do ente querido são perturbados pela presença de pessoas que não 

fizeram parte da vida da pessoa falecida, e pela subsequente construção de discursos 

hipócritas e desadaptados, repletos de lugares-comuns que não contribuem minimamente 

para suavizar o sofrimento sentido. Do mesmo modo, as palavras, os títulos, as situações 

caricatas (risíveis ou grotescas) ou os jogos linguísticos que deixam transparecer algum 

humor, assim como a narração de momentos de fantasia (inerentes às sensações 

produzidas pelo uso de drogas), surgem como momentos em que o leitor se pode refugiar 

temporariamente da recorrente representação de acções de mal e de violência.       

        O realismo, ou o retrato que Welsh faz do ambiente social (e das formas de violência 

que lhe estão subjacentes), e o humor concorrem entre si ao longo do romance como se 

estivessem numa disputa incessante, ora mergulhando o leitor no sofrimento agudizante e 

no niilismo das personagens, ora distraindo-o com momentos cómicos, de suspense ou de 
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fantasia. Welsh leva até ao leitor estes momentos de tensão ou de idílio, num estilo 

linguístico desconcertante em que a narrativa se constrói subvertendo o convencionalismo 

da prosa: as regras gramaticais, a pontuação ou a continuidade diegética.  

 

 

1.3.  A plasticidade da linguagem  

 

Quando falamos de plasticidade da linguagem em Trainspotting, referimo-nos aos 

inúmeros jogos linguísticos e às modulações narrativas do texto que o autor leva a cabo. 

Neste âmbito, salientam-se, desde logo, a expressão de sentimentos diametralmente 

opostos presentes numa narrativa e naquela que se lhe segue, gerando uma quebra na 

intensidade emocional. Este tipo de quebra ou corte pode ser sentido, por exemplo, entre o 

capítulo “Victory on New Year’s Day”, o qual termina com uma cena transbordante de 

alegria e de sentimentalidade (Stevie beija Stella, acabada de chegar de Londres, depois de 

uma angustiante espera de Stevie, entre os festejos esfusiantes dos amigos (p.50) e o 

capítulo “It Goes Without Saying”, que começa com o desalento inconsolável de Lesley 

perante a morte da sua pequena filha (p.51). 

       Além da intermitência emocional, surgem diversos pormenores formais. Subitamente, 

aparecem frases inacabadas que surpreendem o leitor, fazendo-o pensar que se trata de um 

erro de impressão. A sua recorrência fá-lo-á concluir que não se trata de um erro; que as 

frases são intencionalmente escritas assim e que lhe cabe encontrar um sentido para as 

mesmas. É o caso da frase inicial do capítulo “Bang to Rites”: “It´s a beautiful day. That 

seems to mean” (p.209), a qual termina sem pontuação e sem a frase subordinada que 

supostamente se lhe deveria seguir. O narrador deixa que se perceba a desadequação das 

palavras para descrever aquele dia – um dia em que pela primeira vez lhe pedem para 

segurar a corda que vai fazer descer o seu irmão morto à sepultura; um dia marcado por 

um acontecimento que se lhe afigura destituído de sentido (a morte de um militar “ao 

serviço da Nação”).  

        Outros excertos surgem em que prosa e texto musical se mesclam para representar o 

estado avassalador, de delírio, de angústia e de confusão mental gerado pela síndrome da 

abstinência de drogas:  
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(…) Ah don’t remember getting put tae bed. There goes my first love woo-hoo . . . 

        Ma body was being twisted and crushed. It wis like ah hud collapsed in the street and a skip hud been 

lowered oan top ay us, n squad ay vicious workies wir loading it up wi heavy building materials, while at the 

same time sticking sharp rods underneath to skewer ma body. With the guy I used to . . . 

 What’s the fuckin time? Ah wonder what the fuck 7:28. I can’t forget her . . . 

Hazel 

My heart is breaking woo-hoo when I see her . . .3  

(Trainspotting: 194) 

 

As sensações e os sentimentos intersectam-se em digressões alucinatórias que, pelo seu 

conteúdo, mas essencialmente pela sua forma, aproximam o leitor daquilo que o estado 

alucinatório poderá ser na realidade. As letras repetem-se mimetizando gritos: “Is this 

sllllleeeeeeeeepppppppp.” (p. 196), ou as palavras são escritas sem espaçamento entre si, 

obrigando o leitor a uma decifração quase hieroglífica, como se pode verificar na mais 

violenta digressão alucinatória de Renton – um momento em que os pais (após uma 

overdose que o levou a uma hospitalização) decidem enclausurá-lo em sua casa para o 

tratar, i.e., para o libertar da dependência de drogas: 

 

   Oh fuck. Thir’s somethin in this room wi me it is comin oot the fuckin ceiling above the bed.  

    It’s a baby. Wee Dawn, crawlin along the ceilin 

it’s lookin doon it us now. 

— You let me fuckin diieeeeee, it sais. It’s no Dawn. No the wee bairn. 

    Naw, ah mean, this is fuckin crazy. 

    The bairn has sharp, vampire teeth wi blood drippin fae them 

It’s covered in a sick yellow-green slime. It’s eyes are the eyes every psychopath ah’ve ever met.  

— Yefuckinkilledme   litmefuckindie   junkedupootyirfuckin- 

heids watchinthefuckinwaws ya fuckindopeyjunkycunt ah’llfuckin- 

inripyefuckinopen  n  feedoanyirfuckinmiserablesickgreyjunky- 

flesh  startinwiyirjunkycockcauseahdiedafuckinvirginahllnivirgit- 

                                                 
3 (…) Não me lembro de me meterem na cama. There goes my first love woo-hoo… 

        O meu corpo estava a ser torcido e esmagado. Era como se eu tivesse desmaiado no meio da rua e me tivessem 

posto em cima um contentor metálico, que um bando de trabalhadores cruéis estavam a carregar com materiais de 

construção pesadíssimos, enquanto outros enfiavam ferros bicudos por baixo para me trespassarem o corpo. With the guy 

I used to… 

Que horas serão, foda-se? Que merda será esta, 7.28? I can’t forget her… 

Hazel 

My heart is breaking woo-hoo when I see her . .    

(Trainspotting, 1996: 213-4, tradução portuguesa de Paulo Faria,) 
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afuckinridenivirgittaewearfuckinmakeupncoolclathesnivirgittae- 

beanythin causeyoufuckinjunkycuntsnivircheckedus yisletusfuck- 

indiefuckinsuffocatetaefuckindeath  yiskenwhitthatfeelslikeyacunts 

causeahvegoatafuckinsoulnahkinstillknowfuckinpainnyousecunts 

youseselfishfuckinjunkycuntswiyirfttckinskagtookitawawayfius 

soahmgaunnychewyourfuckindiseasedprickoafWANTAFUCK- 

INBLOWJOBWANTAFUCKINBLOWJOBWANTAFAAAAAAAAACKIN 

    It springs tae the ceilin doon oan top ay us. Ma fingers rip and tear at the soft, plasticine flesh and 

messy gunge but the ugly shrill voice is still screamin n mockin n ah jerk n jolt n feel like the bed’s 

sprung vertical n ah’m fawin through the fuckin flair . . . 

 Is this sssllllleeeeeeeeepppppp. 

    There goes ma first lurve. 

    Then ah’m back in the bed, still haudin the bairn, softly cradling it. Wee Dawn. Fuckin shame. 
4
  

(Trainspotting: 196-7) 

 

 

Esta citação evidencia (visual e tematicamente) o leque de mecanismos que Welsh usa 

para transmitir ao leitor o realismo do seu universo ficcional, i.e., o sofrimento físico e 

psíquico das suas personagens, que são afinal, representações de pessoas que podem 

existir na vida real. Além dos dispositivos linguísticos referidos, estão presentes ainda 

erros de ortografia (“It’s eyes are the eyes every psychopath…”) e de pontuação (Is this 

                                                 
4
   Oh foda-se. Há outra pessoa neste quarto comigo está a sair do tecto por cima da minha cama. 

     É um bebé. É a pequenita Dawn a gatinhar pelo tecto. A chorar.  

     E agora tá a olhar cá para baixo, para mim.   
— Filho da puta deixaste-me moooorreeeer — diz ela. Não é a Dawn. Não é o bebezinho.  
    Isto é de loucos, foda-se caralho merda. 

    A bebé tem dentes de vampiro, pontiagudos, donde escorre sangue. Está coberta por um lodo nojento, amarelo-esverdeado. Tem 
olhos parecidos com os de todos os psicopatas que eu conheci na minha vida. 

    — Tumataste-mefodase deixaste-memorrerfoda-se tavasto- 

dopedradomeucabrãodemerda feitoparvoaolharparaasparedes 
evoucomeressatuacarnenojentacinzentadeganzado acomeçarpores- 

sa tuapichotadeganzadoporqueeumorrivirgemfoda-senuncamaisme 

voulivrardestamerdadavirgindadenuncavoupoderusarmaquilhagem 
nasfuçasnemroupasporreirasnuncavouserninguémporcausadevocês 

meusfilhosdaputaganzadosquenão meligaramumcorno deixaram- 

-memorrersufocadacabrõesdaputaquevospariu vocêssabem 

bemoqueeusintoporqueeuaindatenhoumaalmaeuaindaseioqueéador 

seusganzadosdocaralhoseusganzadosegoístasdocaralhomaisamerda- 

docavaloafastemsedemim eeuvou-tearrancaressapichotanojen- 
taeVOU-TEFAZERUMBROCHEFODA-SEVOU-TEFAZERUMBRO- CHEFODA-SEFOOOOODAAAAA-SEEEE 

        Ela salta lá do alto para cima de mim, Os meus dedos estraçalham a carne mole como plasticina e as tripas pegajosas, mas aquela 

horrível voz estridente continua aos gritos a chamar-me nomes e eu rebolo e contorço-me todo e sinto que a cama ficou de repente na 
vertical e eu estou a cair através da porra do chão... 

        Será que estou a dooooorrrmmmiiiiiiiiiiiirrnrr. 

Ali vai o meu primeiro amor. 
        E a seguir dou por mim na cama, com a miúda ao colo, a embalá-la devagarinho. A pequenita Dawn. Que lástima, caralho. 

(Trainspotting, 1996: 213-4, tradução portuguesa de Paulo Faria,) 
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sssllllleeeeeeeeepppppp.), os quais confluem também para reflectir a desadequação da 

personagem ao mundo convencional.  

        Quando nos referimos ao aspecto visual, pretendemos salientar que o simples olhar 

sobre a página do romance nos mostra algo de diferente – uma espécie de choque visual. 

Desde logo, ressalta do texto convencional uma mancha de escrita contínua que sugere a 

alucinação. Surge a repetição de várias letras da mesma palavra ou surgem palavras em 

letras maiúsculas que sugerem uma elevação no tom de voz da personagem (gritos, 

gemidos). Surge ainda a ausência de pontuação, a qual sugere uma eventual falta de ar 

motivada pelo seu discurso desesperado ou a ineficácia das palavras para expressar os 

sentimentos daquele momento. 

        No respeitante ao aspecto temático, há que relevar que esta digressão de Renton (na 

citação acima) reflecte o estado de espírito resultante daquilo que consideramos ser uma 

das cenas mais violentas, tanto do romance como do texto fílmico. Trata-se da morte da 

bebé, Dawn, no berço, na casa onde Lesley, Renton, Spud e Sick Boy se encontram 

habitualmente para se injectarem com heroína. O estado de abstinência de Renton torna-o 

extremamente vulnerável, física e psiquicamente. No momento aqui retratado, ele é 

assolado pelo complexo de culpa que, de algum modo, afectara todos os amigos presentes 

aquando da morte da bebé, e que fizera com que sentissem remorso, tristeza, impotência. 

Estes são os sentimentos do grupo perante aquilo que se lhes apresenta como a primeira 

consequência verdadeiramente grave dos seus comportamentos. A presença da morte 

alerta-os temporariamente para o peso da vida real – aquilo a que Giulia Sissa, no seu 

estudo filosófico acerca da droga define como as “vicissitudes da existência” (1997: 12). 

        No seu devaneio, Renton vê-se obrigado a escutar a “voz da consciência”, uma vez 

que lhe foi negada a administração de qualquer produto que lhe proporcione alívio para o 

enorme fardo que constitui para ele a existência humana. O facto de se encontrar num 

período de carência química, aproxima-o, de forma insuportável, da noção da precariedade 

da existência humana, e leva-o a analisar tudo em seu redor de forma extremamente 

violenta. A passagem a uma fase alucinatória, leva-o a um agudizar dessa sensibilidade 

relativamente aos problemas da condição humana e aos seus próprios problemas. É esta 

tomada de consciência, provocada pela arrebatadora síndrome de privação, que o leva a 

fazer uma introspecção alucinada e a retomar conceitos inculcados ao longo da sua vida. 

Referimo-nos a uma noção de moralidade (de bem e de mal) que se pode ler de forma 
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ténue através do percurso diegético da personagem, e que se torna aqui bastante evidente 

em relação à morte da bebé. Renton considera-se co-responsável pela morte de Dawn, e é 

martirizado com a visão vampírica da bebé a gatinhar no tecto do seu quarto e a dizer-lhe 

que a culpa de ela não fruir dos prazeres da vida é dele e dos seus amigos drogados.  

        Neste devaneio psíquico que lhe perpassa a mente, sobressaem também sentimentos 

aparentemente inexistentes, ou persistentemente recalcados. Renton vê-se a embalar a 

bebé devagarinho [“softly cradlin it”], o que reflecte a sua necessidade de dar algo de si, 

de compensar outros seres humanos pela sua desatenção, pela sua irresponsabilidade – um 

momento em que sente remorso, não só pelas acções de mal que praticou (neste caso, não 

ter dado atenção às necessidades da bebé), como pelas acções de bem que poderia ter 

praticado (o carinho e a atenção que lhe podia ter dado, apesar de ser apenas um amigo da 

sua mãe). Poder-se-ia dizer que a personagem se sente perante um tribunal imaginário, no 

qual ele é o réu principal e a sua consciência uma lista de erros e de faltas a serem 

analisados minuciosamente com vista à sua punição. O facto de ilusoriamente embalar a 

bebé, afigura-se uma reminiscência da necessidade que Renton sente de se construir 

enquanto pessoa, i.e., de poder valorizar o Outro; de se “dignificar, dignificando o Outro” 

(Martins, 2001: 24); de poder demonstrar genuinidade; de não ser obrigado pela 

socialização a que foi sujeito a enclausurar-se no seu egoísmo ou no seu individualismo. 

        Arriscaríamos, sem receio, apelidar este momento da narração como o ponto de 

maior tensão emocional de Trainspotting. Efectivamente, este é não só o momento em que 

a personagem principal passa pelo maior sofrimento físico e psíquico, como também 

aquele em que parecem convergir as múltiplas representações de violência de que nos 

ocupamos neste trabalho. Referimo-nos à violência hegemónica do Body Politic que, 

directa ou indirectamente, gera situações de desequilíbrio social e à consequente violência 

entre indivíduos de um mesmo grupo social e entre estes e a sociedade em que se inserem. 

Dawn constrói-se como vítima da inércia dos adultos em seu redor (uma violência 

motivada pela ausência de acção), bem como do desequilíbrio social a que esses adultos 

estão sujeitos. Ela é a vítima, verdadeiramente inocente, da desumanização representada 

em Trainspotting.  

        Enquanto texto literário, Trainspotting mostra uma crua realidade, a qual é muito 

incómoda para quem lê. Esta crueza é habilmente apresentada por Welsh, para que a 

mensagem emergente cative e atinja os seus objectivos críticos. Welsh usa os jogos 
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estilísticos, as emoções antagónicas, o humor, a ironia e, essencialmente, o espírito crítico 

da personagem principal (o que está expresso no seu recorrente monólogo interior) como 

estratégias de eufemização e de entrosamento. Se por um lado o leitor se vê confrontado 

com narrativas que o chocam e lhe causam repulsa, por outro, é recorrentemente levado a 

desvalorizar esse primeiro impacto, através dos referidos dispositivos literários, e a 

identificar-se com os pontos de vista da personagem principal. É esta estratégia que leva o 

leitor a desvalorizar os momentos de aversão, de calão exacerbado e de violência explícita 

ou gratuita, como aqueles em que Begbie atira, inadvertidamente, uma caneca de cerveja 

que vai estilhaçar-se na cabeça de um cliente do pub local (p. 79); ou em que pontapeia a 

barriga da sua namorada grávida (p.110); ou aquele em que David, numa missão 

vingativa, sufoca Alan Venters, já moribundo, até à morte (p.248).  
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PARTE III – A DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE 

 

 

 

 

 

Ah hate cunts like that. Cunts like Begbie. Cunts that ae intae baseball-batting 

every fucker that’s different; pakis, poofs, n what huv ye. Fuckin failures in a 

country ay failures. It’s nae good blamin it oan the English fir colonising us. 

Ah don’t hate the English. They’re just wankers. We can´t even pick a decent 

country to be colonised by. No. We’re ruled by effete arseholes. What does 

that make us? The lowest of the fuckin low, the scum of the earth. The most 

wretched, servile, miserable, pathetic trash that was ever shat intae creation. 

Ah don’t hate the English. They just git oan wi the shite thuv goat. Ah hate the 

Scots. 

(Trainspotting: 78 (fala de Renton))  
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1. O dialecto escocês 

 

O uso que Welsh faz do dialecto escocês e do Standard English em Trainspotting vem 

trazer para o panorama literário dos anos 90 uma controversa questão ancestral: a união da 

Inglaterra e da Escócia, que teve lugar em 1603, quando o rei da Escócia, James VI, se 

tornou rei de Inglaterra e, posteriormente, quando em 1707 se unificaram os parlamentos 

dos dois reinos. Os problemas de identidade decorrentes desta união estão patentes naquilo 

que afirma Albert Baugh acerca do distanciamento operado entre a língua inglesa e a 

escocesa: 

 

(…) when by the Act of Union in 1707 Scotland was formally united to England, English 

was plainly felt to be standard, and Scots became definitely a dialect. During the eighteenth 

century it managed to maintain itself as a literary language through the work of Ramsay, 

Ferguson, and Robert Burns. Since then it has gradually lost ground. English is taught in the 

schools, and cultivation of English has, rightly or wrongly, been taken as the first test in 

culture. The ambitious have avoided the native dialect as a mark of lowly birth, and those 

who have a patriotic or sentimental regard for this fine old speech have long been 

apprehensive of its ultimate extinction. 

(Baugh, 1951: 317) 

 

         Esta questão tem sido alvo de múltiplas polémicas, nos últimos três séculos, em 

especial no que respeita à luta pela consagração do imenso leque de dialectos escoceses no 

quadro de uma língua comum. Segundo Andy Eagle, os dialectos podem dividir-se em seis 

grupos: Southern Scots, Central Scots, Ulster Scots, Northern Scots, Insular Scots e 

Urban Scots, (Eagle, 2005-a). O tipo de dialecto que Welsh pretende representar insere-se 
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naquele que foi denominado de Central Scots, num dos quatro sub-grupos: o de South 

East Central Scots, onde se insere o dialecto falado na cidade de Edimburgo, podendo 

este, por sua vez, ser também inserido no grupo denominado de Urban Scots (que engloba 

as cidades de Aberdeen, Dundee, Glasgow e Edimburgo). Apesar de o governo britânico 

ter ratificado o European Charter for Regional or Minority Languages,
5
 e de ter 

concedido ao escocês o estatuto de língua em Março de 2001, este acto burocrático, ainda 

que tenha representado uma pequena vitória, não veio corresponder àquilo que muitos 

escoceses continuam a reclamar: o reconhecimento da sua identidade, da sua cultura 

enquanto um todo distinto, ainda que integrante de uma aliança política de três séculos 

com a Inglaterra e a Irlanda.  

        Enquanto políticos e parlamentos se batem por soluções adequadas a cada uma das 

partes, é à literatura, enquanto forma de arte, que é devolvido o papel primordial na 

definição da identidade, em especial daqueles que se sentem menosprezados ou oprimidos 

pelo hegemónico. Referimo-nos, em particular, ao papel que a literatura escocesa teve 

desde o século XIV até à actualidade, e ao riquíssimo rol de obras produzidas por autores 

como John Barbour, Blind Harry, Robert Sempil, Walter Scot e Robert Stevenson, entre 

muitos outros, destacando-se a recente tradução do Novo Testamento, do original grego 

para escocês, feita por William Laughton Lorimer (1987). Também o século XX assistiu a 

um reacender do interesse pela literatura escocesa, um pouco apagado durante a época 

vitoriana, com especial destaque a partir dos anos 50 até à actualidade, por autores como 

Alexander Trocchi, Kenneth White, Alasdair Gray, James Kelman e o próprio Irvine 

Welsh (Eagle, 2005-b). 

        A questão que continuará irresolúvel para os escoceses será a de construir uma 

identidade distinta, questão para a qual terão que confluir diversos factores, 

designadamente um movimento cultural que inclua obras literárias, peças de teatro e 

filmes nos dialectos escoceses; uma política que garanta à Escócia a sua cidadania 

britânica, mas que, concomitantemente, reconheça a sua incontornável faceta escocesa, 

incentivando, por exemplo, o ensino da língua escocesa. 

                                                 
5
 The purpose of the Charter is to protect and promote the historical regional or minority languages of 

Europe for the contribution they make to Europe’s cultural diversity and historical traditions and because 

some of them are in danger of extinction.(…) The UK ratified the Charter in March 2001 and has also 

recognised Scots, Scots Gaelic, Ulster Scots, and Welsh in addition to Cornish. 

(«European Charter for Regional or Minority Languages », online)  
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        Em Trainspotting, o uso de dialecto surge com uma função muito particular. Não se 

trata apenas de uma obra escrita num dos seis dialectos escoceses, mas de uma obra cujo 

uso intercalado de dialecto escocês e de Standard English pretende transmitir aos leitores 

perspectivas específicas acerca da relação entre a Escócia e a Inglaterra. Pode pois 

afirmar-se que, mais do que a localização espácio-temporal ou do que a organização 

estrutural, é a opacidade do código linguístico do romance e o uso que as personagens 

fazem do mesmo que constitui a mais evidente forma de resistência, de definição de 

identidade e de refúgio em relação ao todo social. O uso do dialecto escocês e o 

entrecortar de parágrafos, partes de frases ou capítulos em Standard English (somente 

quatro dos quarenta e três capítulos surgem em inglês corrente), divide o leitor entre 

momentos em que tem que usar de um esforço de compreensão maior e outros em que 

continua a sua leitura de forma relativamente descontraída. A continuação da leitura das 

diversas narrativas em que surgem o dialecto escocês e o inglês corrente permitirão ao 

leitor atento tentar inferir o que está para além de cada uma das opções. 

        A escolha e a intensificação do uso de dialecto escocês pode descrever-se como uma 

alternativa ao hegemónico; como o código linguístico daqueles cujos discursos foram, de 

algum modo, inferiorizados ou silenciados pelo poder hegemónico, o qual é representado 

pela língua inglesa. Pode também descrever-se como a demarcação de um território 

geográfico, mas em especial de um território cultural, possibilitando assim construir uma 

identidade própria. O uso que Welsh faz do dialecto apresenta-se, deste modo, como um 

dos elementos que permite conferir algum tipo de poder às suas personagens, 

maioritariamente excluídas do banquete da cidadania, i.e., dos direitos dos cidadãos (de 

que não se pode excluir o direito à identidade). Pode dizer-se que a alienação em que 

vivem as suas personagens é motivada por esta negação de uma identidade própria por 

parte do poder político dominante, centrado em Londres e representado pelo inglês 

corrente.  

        É neste contexto que se pode afirmar que o uso de dialecto, pelo menos até ao século 

XVIII, maioritariamente rotulado como sinal ou marca de inferioridade social pela 

intelligentsia (Eagle, 2005-a), surge em Trainspotting numa vertente antagónica, i.e., 

como um modo de afirmar e definir uma identidade e assim conferir poder aos que são 

dominados pela máquina burocrática – o poder de se comunicarem numa linguagem que 

não é compreendida pelos representantes do poder central, usando vocábulos ancestrais 
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próprios e pela pronúncia típica que torna as palavras inglesas ininteligíveis para os 

próprios ingleses. Foi a defesa de uma arquitectura linguística de resistência que fez com 

que Welsh se insurgisse sistematicamente contra a ideia de adicionar um glossário a 

Trainspotting. No entanto, acabou por fazê-lo a pedido da editora norte-americana, ainda 

que contrariado. Como está patente nas suas palavras: 

 

The last thing I want is all these fuckers up in Charlotte Square putting on the vernacular as 

a stage managed thing. It´s nothing to do with them. 

(Welsh in Morace, 2001: 27)  

 

         A existência do referido glossário (com cento e vinte e nove palavras
6
) permite ao 

leitor, em especial ao leitor estrangeiro, ter uma compreensão relativamente melhor das 

palavras mais recorrentes de um texto geográfica e culturalmente circunscrito. No entanto, 

o pequeno glossário não constitui uma tradução que torne claro todo o conteúdo da obra. 

Além disso, ainda que traduzida para qualquer língua, os leitores estrangeiros muito 

dificilmente compreenderão o seu conteúdo idiomático e as referências políticas e 

históricas ocultas em múltiplos símbolos – entre os quais, o chamado “Orangeism” («The 

Orange Order», online) as referências a Glasgow, à Irlanda, ao futebol, aos políticos, etc. 

Neste âmbito, é importante destacar mais uma vez o trabalho de Paulo Faria, que levou a 

cabo a árdua tarefa de tradução de Trainspotting para português, procurando as expressões 

de calão equivalentes e preocupando-se mais em apresentar a ideia que se pretendia 

transmitir do que em traduzir literalmente o que estava escrito. Além disso, teve o cuidado 

de adicionar notas de rodapé explicativas de muitas das referências à cultura escocesa ou 

pormenores menos claros do texto. 

        Efectivamente, quem leia Trainspotting numa versão traduzida nas mais diversas 

línguas estrangeiras, como aquelas que refere Welsh numa entrevista dada a Steve 

Redhead,
7
 não se aperceberá da alternância do dialecto escocês e do Standard English, e 

perderá a exuberância linguística do dialecto sub-urbano de Edimburgo, e com ela, as 

características primordiais daquilo que Welsh pretende representar. 

                                                 
6
 O glossário que Welsh adicionou à edição norte-americana de Trainspotting encontra-se no final da 

dissertação no Anexo I.  
7
 “The book gets translated into everything, Japanese, Arabic, Yiddish, everything you can think of.” 

(Welsh,  in Redhead, 2000: 140) 
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1.1. O uso do dialecto como construtor da identidade de grupo 

 

O romance começa por nos colocar, sem qualquer preâmbulo nem introdução, numa cena 

rotineira das vidas de Renton e Sick Boy, usando de imediato um tipo de linguagem que 

deixa atónito um leitor desprevenido. Como em qualquer outro romance, são necessárias 

algumas linhas para que o leitor vá progressivamente mergulhando no mundo ficcional e 

identificando as personagens. No entanto, é preciso que o leitor leia vários capítulos de 

Trainspotting para que comece a compreender melhor uma diversidade de palavras 

escocesas, ou de vocábulos que decalcam a forma como os escoceses pronunciam as 

palavras inglesas (mesclada com parágrafos e capítulos inteiros em inglês-vernáculo). Do 

mesmo modo, só o avanço na leitura permite a compreensão da dialéctica do romance e os 

pontos de contacto entre as suas múltiplas narrativas. 

        Deste mundo ficcional desconhecido surge uma primeira narrativa de Renton, a 

personagem central de Trainspotting. Este descreve a sua tentativa frustrada de se 

concentrar num filme de Jean-Claude Van Damme que acabara de alugar, pois o seu 

amigo desvia-lhe a atenção, primeiramente pedindo, e pouco depois implorando, uma ida à 

Madre Superiora (isto é, ao seu habitual fornecedor de drogas). Sick Boy – o primeiro 

amigo que Renton (Rents ou Mark) nos apresenta – debate-se com uma avassaladora 

sensação de desespero causada pela síndrome da abstinência, a qual, segundo Renton, não 

tardará também a afectá-lo a ele próprio: 

 

The sweat wis lashing oafay Sick Boy; he wis trembling. Ah wis jist sitting thair, focusing 

oan the telly, tryin no tae notice the cunt. He wis bringing me doon. Ah tried tae keep ma 

attention oan the Jean-Claude Van Damme video (…) 

– Rents, Ah’ve goat tae see Mother Superior, Sick Boy gasped, shaking his heid. 

– Aw, ah sais. Ah wanted the radge tae jist fuck off ootay ma visage, tae go oan his ain, n jist 

leave us wi Jean-Claude. Oan the other hand, ah’d be gitting sick tae before long, and if that 

cunt went n scored, he’d haud oot oan us. They call um Sick Boy, no because he’s eywis 

sick wi junk withdrawal, but because he’s just one sick cunt.  

– Let’s fuckin go, he snapped desperately.  

(Trainspotting: 3) 
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        O dialecto parece servir adequadamente o propósito de gerar uma separação, de criar 

fronteiras (linguísticas, mas também sociais, políticas e afinal, culturais). Pelo contrário, o 

Standard English gera uma aproximação; é mais claro para o leitor, independentemente 

da sua origem, britânica ou não. Efectivamente, aproxima o leitor do exacerbado realismo 

das situações retratadas, i.e., da sua crueza e excentricidade. Welsh usa o dialecto de forma 

mais ou menos acentuada, consoante o sentido que pretende conferir à cena narrada. Este 

aparece de forma persistente, quase ocultando o inglês-vernáculo, quando se pretende 

defender uma identidade em particular, i.e., quando se constrói discursivamente o mundo e 

as relações de um grupo de pessoas que se pretendem isolar da cultura dominante e que 

desejam definir as fronteiras da sua sub-cultura. Paralelamente, Welsh usa o inglês-

vernáculo para mostrar a natureza crua e chocante das vivências dessa mesma sub-cultura, 

para as tornar mais perceptíveis aos olhos dos potenciais leitores.  

 

2. O uso de Standard English como linguagem crítica do corpo individual, social e 

político 

 

Welsh usa uma linguagem diferente daquela que está instituída para a escrita literária, 

quebra os cânones, causa indignação. O corpo linguístico (o conjunto dos signos) é 

utilizado pelo autor, para falar de outros corpos: do físico, do social e do político
8
 

(entidades entre as quais existem discrepâncias e desequilíbrios e de que resultam formas 

de violência). Welsh usa a linguagem da forma que considera mais adequada, 

independentemente de esta infringir ou não as normas literárias. É neste sentido que usa 

                                                 
8
 Importa esclarecer, desde já, a metáfora do corpo aqui utilizada. Debruçamo-nos sobre os conceitos de 

corpo individual, de corpo social e de corpo político. Definimos o corpo individual como o corpo enquanto 

dualidade física e psíquica; o lugar onde confluem todas as sensações e sentimentos; a entidade transitória 

que sente dor e prazer; que pensa, que racionaliza; que nasce, cresce, vive e morre. Definimos o corpo social 

como o grupo de indivíduos que, vivendo em sociedade, ou pretendendo viver fora dela, não tem qualquer 

possibilidade de escapar às convenções e ao modo de vida ditado pelo hegemónico, sendo que a vida em 

sociedade implica a condição inevitável de os indivíduos se movimentarem, permanentemente, sob o efeito 

de forças hegemónicas. Definimos o corpo político como o grupo de indivíduos que integram o governo ou 

o Estado. 
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alternadamente o Standard English e o dialecto escocês como mais um mecanismo para 

transmitir uma determinada mensagem aos seus leitores. 

        Em Trainspotting, o uso de Standard English pode ser visto sob várias perspectivas 

que parecem confluir num único tema. Trata-se do corpo nas suas múltiplas e possíveis 

acepções (literais ou metafóricas). O corpo enquanto entidade física, psíquica e social – 

emissor e receptáculo de acções de mal (de violência) – e o corpo político (o corpo 

abstracto que hegemonicamente, estrutura, controla e pune o corpo social e os membros 

que o constituem), também ele um potencial gerador de acções de mal. 

        Ao utilizar o conceito de corpo político, retomamos a noção de Body Politic da 

língua inglesa, numa acepção muito específica, isto é, não a de Body Politic na sua 

acepção mais abrangente, enquanto grupo de cidadãos de um país, incluindo os 

governantes e os governados, mas sim na sua acepção mais restrita, a de grupo de 

indivíduos que integram a máquina governamental (o governo ou o Estado). Tendo ainda 

em conta que é o governo ou o Estado que confere legitimidade aos factos culturais, e que 

regula e controla a sua produção e consumo, poder-se-iam incluir sob a definição de Body 

politic todas as instituições que ditam tendências culturais. Referimo-nos concretamente à 

produção cultural que se pode colocar sob o rótulo de high culture (aquilo que Bordieu 

define como “the dominant aesthetic of the time” (1984: 47)), normalmente coincidente 

com aquela que o Estado defende como sendo o conjunto de padrões culturais da nação. 

Body politic é, deste modo, lido aqui como o mecanismo aglutinador de convenções (do 

poder legislativo e executivo), e de ideias comummente aceites. É esse mecanismo, 

enquanto tal, que deverá contribuir para manter a unidade de um grupo de indivíduos e 

para lhes conferir uma cidadania, i.e., para lhes atribuir determinados direitos e deveres e, 

em última instância, para estabelecer a paz social. Foram estas as razões principais que, 

em todos os tempos, levaram teorizadores de todas as áreas das humanidades a reflectir 

sobre a política comum e a elaborar inúmeros tratados, como os de Platão (A República), 

Thomas Hobbes (Leviathan), Jean-Jacques Rosseau (Du Contrat Social) ou de Adam 

Smith (The Wealth of Nations). Neste sentido, é de relevar a exemplar definição de 

Hobbes daquilo que consiste a essência da Commonwealth (aquilo que se passou a 

denominar como Body Politic), do soberano [the sovereign] e do súbdito [the subject]: 
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13.(…) the multitude so united in one person is called a COMMONWEALTH; in Latin, 

CIVITAS. This is the generation of that great LEVIATHAN, or rather, to speak more 

reverently, of that mortal god to which we owe, under the immortal God, our peace and 

defence. For by this authority, given him by every particular man in the commonwealth, he 

hath the use of so much power and strength conferred on him that, by terror thereof, he is 

enabled to conform the wills of them all to peace at home and mutual aid against their 

enemies abroad. And in him consisteth the essence of the commonwealth, which, to define 

it, is one person, of whose acts a great multitude, by mutual covenants one with another, 

have made themselves every one the author, to the end he may use the strength and means of 

them all as he shall think expedient for their peace and common defence.  

14. And he that carryeth this person is called SOVEREIGN, and said to have sovereign 

power, and every one besides, his SUBJECT. 

(Hobbes, Leviathan: 129)  

 

         Efectivamente, é sob o poder desse “mortal god” de que nos fala Hobbes que se 

desenrolam relações de poder que podem resultar na construção da paz social e do 

equilíbrio que lhe está inerente, ou que podem resultar em situações de desequilíbrio e de 

opressão e, em casos extremos, na tirania do poder hegemónico – presente nos regimes 

totalitários do século XX, mas também subjacente a muitos modos de governação das 

grandes potências políticas da actualidade. O body politic é, já na representação feita por 

Hobbes no século XVII, o aparelho regulador que controla e subjuga os indivíduos, na 

defesa daquilo que estabelece como sendo interesses comuns e causas nacionais. 

 

       Voltando a Trainspotting, Welsh usa o Standard English em quatro dos quarenta e 

três capítulos do romance: “Growing up in Public”, “Grieving and Mourning in Port 

Sunshine”, “The First Shag in Ages” e “Bad Blood”. São possíveis várias leituras que 

podem explicar, de algum modo, o facto de Welsh ter escolhido usar o Standard English 

e não o dialecto escocês para os escrever. Uma das leituras tem a ver com a acutilante 

crítica à hipocrisia contida em tudo aquilo que é estipulado por convenção e generalizado; 

na importância dada às aparências, ao política e eticamente correcto; afinal, a tudo aquilo 

que o hegemónico (os pais, os amigos dominantes, o Estado) representa. Outra leitura que 

pode ser feita, como já referido no capítulo anterior, é a de que o Standard English é mais 

perceptível, i.e., é compreendido pela grande maioria dos leitores do Reino Unido e do 
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resto do mundo e, muito especialmente, pelos representantes do corpo político do país 

permitindo assim mostrar, de forma mais directa, a natureza crua e chocante das vivências 

da sub-cultura escocesa que Welsh pretende retratar. É neste sentido que Welsh usa, 

predominantemente, o Standard English para descrições impregnadas de imagística 

grotesca. 

        Tal como já tivemos oportunidade de mostrar em várias citações, o corpo é também 

um espaço de violência. Por um lado, ele é representado como um espaço em que 

confluem o sofrimento psíquico e físico, ou o exercício da violência de Outros. Por outro 

lado, surge como mecanismo de acções de mal, de violência direccionada ao 

esmagamento de Outros, a que se adicionam sentimentos de revolta e de vingança. O 

corpo é representado em Trainspotting quase sempre como mecanismo ou como 

receptáculo: ele é lugar de acção ou de inércia, de violação ou de vitimização. 

       No capítulo “Growing up in Public”, é narrada a história de Nina, uma prima de 

Renton, que durante o velório do seu tio, e perante uma casa cheia de familiares e o típico 

serviço de chá que a mãe lhe requisitara, se tem que debater com a inesperada chegada do 

período menstrual: 

 

Through in the kitchen, she studied her face in the mirror focusing on a spot above her top 

lip. Her black hair, cut in a sloping wedge, looked greasy, although she had washed it the 

night before. She rubbed her stomach, feeling bloated with fluid retention. Her period was 

due. It was a bummer.  

(Trainspotting: 32) 

  – Shite, she said, as drops of thick dark blood fell onto the bathroom carpet. She tore off a 

few strips of toilet paper, and held them to her in order to stem the flow. She then checked 

the bathroom cabinet but could find no tampons or sanitary towels. Was Alice too hold for 

periods? Probably. 

      Soaking some more paper with water, she managed to get most of the stains out of the 

carpet. (…) She squeezed the spot above her top lip and felt much better. 

(Trainspotting: 35) 

 

Poder-nos-iamos aqui restringir à leitura de mais uma digressão de Welsh, recheada de 

imagística grotesca, patente na sua descrição de fluidos e de processos biológicos. No 

entanto, este pode também ser lido como um momento representativo do carácter holístico 



 64 

da condição humana, i.e., das diversas etapas da vida humana, e às quais o homem não 

consegue escapar. Trata-se da sujeição do ser humano àquilo que Hannah Arendt descreve 

como a lei da mortalidade: “the law of mortality, which is the most certain and the only 

reliable law of a life spent between birth and death” (Arendt, 1958: 246).  

        Nina é surpreendida por um processo biológico incómodo que vem somente ampliar 

a sua frustração em relação ao ambiente que a circunda. Ela rejeita a ideia de ter que 

suportar uma modificação corporal que significa que ela cresceu, que se tornou numa 

mulher adulta. Do mesmo modo, rejeita a ideia de uma infância repleta de alegria e de 

mimos do seu tio Andy, agora morto, e que os familiares insistem em lembrar-lhe. Essa é 

uma parte da sua vida que nada tem a ver com aquela que ela tem no presente. Não 

compreende também que a mulher do seu primo Malcolm se sujeite a uma operação “às 

trompas de Falópio” para dar à luz um filho: “What sort of woman would go through all 

that just to produce a screaming brat?” (p.34). Nina distancia-se também do ambiente 

emocional do velório, pois não consegue ver nele qualquer tipo de genuinidade: “Nina 

could not be part of this strange festival of grief. The whole thing seemed uncool.” (p.32) 

Em suma, o corpo é aqui representado nas suas diversas etapas: nasce, cresce e morre. No 

entanto, o que está subjacente a todas as interpretações de Nina é a ausência de sentido de 

todos os processos inerentes à sua existência, sejam estes físicos ou emocionais, 

individuais ou sociais. 

 

         Welsh usa também o Standard English no capítulo intitulado “Bad Blood” – 

narrativa que consideramos ser a mais violenta do romance – em que o corpo é destruído 

nas suas componentes psíquica e física, e mesmo de um modo que ousaríamos designar de 

tortura ou extirpação de qualidades humanas. Aqui, o exercício de violência com vista ao 

esmagamento de Outros, impregnado de sentimentos de revolta e de vingança, é levado ao 

extremo, i.e., tem início na destruição da parte psíquica e emocional do indivíduo para 

progressivamente passar à sua destruição física. Trata-se de uma narrativa em que se pode 

interpretar, ainda que parcialmente, aquilo que Arendt definiu como “lógica de 

dominação” (Arendt, [1968] 1985: 447-457), na sua análise do terror levado a cabo pelos 

regimes totalitários. Trata-se da extirpação de qualidades humanas levada a cabo nos 

campos de concentração do regime hitleriano. Quando referimos que a interpretação feita 

com base na análise de Arendt poderá ser aqui aplicada de um modo parcial, referimo-nos 
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ao facto de não haver, na interpretação de Arendt, lugar a qualquer culpa por parte das 

vítimas. Elas são “innocent in every sense” (Arendt, [1968] 1985: 449). Não cometeram 

qualquer acto que pudesse provocar sentimentos de vingança ou que implicasse a sua 

punição. Ora, as “acções de mal” aqui representadas estão imbuídas de uma motivação 

vingativa, o que, apesar disso, não as torna menos condenáveis, já que visam a destruição 

do ser humano, causando-lhe o maior sofrimento possível, i.e., procedendo à sua 

progressiva desumanização e, em última instância, tornando-o “supérfluo” (Arendt, id.: 

457).  

        No entanto, a forma como Welsh representa a premeditação do crime (o qual 

abordaremos seguidamente), envolta num misto de sentimentos de ironia, de raiva, de 

busca desesperada de reposição da justiça, leva o leitor a compreender as razões que 

motivam o agressor, já que este desempenha também o papel de vítima. Neste sentido, a 

prática de um crime (de homicídio) apresenta-se como a forma de vingar outro crime, que 

não é menos grave (a violação e consequente contaminação de outros com o vírus da 

SIDA). Será, pois, necessário que nos debrucemos sobre esta narrativa e vejamos de que 

modo é representado este processo de extirpação (ou de desumanização), e de que modo o 

corpo é perspectivado como elemento-base neste processo.   

        No capítulo “Bad Blood” David narra, na primeira pessoa, a história do seu processo 

de contaminação com o vírus da SIDA, das sessões de terapia de grupo a que se sujeita 

com a finalidade última de se vingar de Alan Venters, o pressuposto responsável pela 

referida contaminação. Apesar de nunca ter tocado em drogas, David é contaminado por 

uma rapariga que Venters violara. Depois de algumas sessões a que ambos assistem, bem 

como da progressiva deterioração do estado de saúde de Venters, este acaba por ser 

hospitalizado na unidade de doentes terminais e por contar a sua vida ao seu suposto novo 

amigo. É neste estágio que se pode constatar um primeiro passo na extirpação de 

qualidades humanas que referimos acima. Alan Venters encontra-se acamado, totalmente 

dependente dos outros, fora de sua casa (não tem o seu lar; é um “homeless”, de certo 

modo, no sentido que afirma H. Arendt (Arendt, id.: 451). Ainda que não se possa falar de 

uma “morte da pessoa jurídica” (Arendt, id.: 447), num hospital ou numa prisão, o ser 

humano está parcialmente privado dos seus direitos de cidadania, dos seus direitos 

jurídicos; está confinado a um espaço, e aos cuidados mínimos que asseguram a sua 

sobrevivência física. 
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        David leva a cabo, então, aquilo que ousaríamos considerar o segundo passo no 

processo de desumanização de Venters: “the murder of the moral person in man” (Arendt, 

[1968] 1985: 451), e o terceiro: “making human beings as human beings superfluous” 

(Arendt, id.: 455). De facto, como David afirma, na sua sede de vingança, mais 

recompensador do que o seu trabalho de autopsiar corpos só o de “dilacerar as almas”: 

 

I thought that my job, which involved watching slumbering bodies being opened up by the 

cruel scalpel of Howison, was depressing and alienating. It’s a veritable picnic however, 

compared to watching souls being wrenched apart. (Trainspotting: 241) (…) The disease 

could have his body; that was its victory, whatever malignant force it was. Mine would be a 

greater one, a more crushing one. I wanted his spirit. I planned to carve mortal wounds into 

his supposedly everlasting soul. Ay-men.” 

(Trainspotting: 243) 

 

O seu objectivo de “inflingir ferimentos mortais na alma supostamente imperecível” de 

Venters (e que consideramos o segundo passo no processo de desumanização), David 

atinge-o através de uma encenação da tortura e morte do seu filho de cinco anos. David 

torna-se amigo da ex-namorada de Venters para numa primeira oportunidade a sós com o 

pequeno Kevin o anestesiar e, usando maquilhagem da sua mãe e dois sacos de sangue que 

roubara no hospital onde trabalha, encenar a sua tortura e morte. Algumas fotografias 

desta encenação constituiriam o elemento final na prossecução dos seus objectivos.  

        Numa das suas visitas a Venters, David leva a cabo o plano final. Conta-lhe a história 

da sua própria seropositividade: de um indivíduo que aliciara uma rapariga para uma visita 

ao seu apartamento, dizendo que tinha droga de qualidade, e que a violara. Conta-lhe que, 

apesar da tragédia, a referida rapariga se recompusera e decidira recomeçar a sua vida, não 

sabendo que havia sido infectada. Conta-lhe ainda que a rapariga, Donna, encontrara um 

novo namorado. Progressivamente, Venters vai ficando aterrorizado, ao aperceber-se de 

que ele é o protagonista desta trágica história e tenta, infrutiferamente, pedir desculpas a 

David. De modo a proceder ao terceiro e último passo deste processo de desumanização, 

David mostra a Venters as fotografias comprovativas do que supostamente fizera ao seu 

filho, o pequeno Kevin, levando-o àquilo que Arendt descreve como “the point of ceasing 

to affirm his identity” (Arendt, id.: 455), algo semelhante à extirpação, não do seu último 
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fôlego físico, mas do último fôlego da sua alma. Como David afirmara antes, o filho 

significava para Venters a continuação da sua vida, da sua própria identidade 

(Trainspotting: 249) – uma identidade dolorosamente apagada: 

 

What have you fuckin done? . . . It was a sound rather than a voice. It seemed to come from 

an unspecific part of his decaying body rather than his mouth. (…) I gripped his thin hair 

crudely, and wrenched his head up from the pillow. I observed  in perverse fascination as the 

bony skull seemed to sink to the bottom of the loose skin. (…)  

  – The last word wee Kevin sais wis ‘Daddy’. (…) I looked straight into his eyes, all pupils, 

just a black void of fear and total defeat. 

(Trainspotting: 258) 

 

O estádio a que David conduz Venters antes de o sufocar com uma almofada é semelhante 

àquele que Arendt define como sendo o das vítimas do nazismo: “ghastly marionettes with 

human faces (…) going like dummies to their death” (Arendt, [1968] 1985: 455) – uma 

fase em que é possível “tornar o ser humano supérfluo” (Arendt, id.: 457), em que as 

vítimas são destruídas moralmente, antes da sua morte física (apenas um pequeno passo na 

sua destruição total, comparativamente com aqueles que lhe antecederam). 

  

        É neste enquadramento que podemos regressar à nossa intenção inicial: a de tentar 

comprovar que o uso do Standard English contribui para aproximar da consciência do 

leitor em geral e, num sentido mais lato, de trazer ao conhecimento do poder hegemónico 

a desumanização a que estão sujeitos alguns indivíduos. Referimo-nos à incongruência, à 

distorção e à degenerescência dos valores, da chamada moralidade (das noções de bem e 

de mal) assim como à decrepitude psíquica e física resultantes de uma vida sem bem-estar 

económico, sem a noção de comunidade, i.e., sem sentido social. Estas são as 

características das vivências de uma das faixas do tecido social, que eventualmente o 

hegemónico desconhece ou prefere que se mantenha afastado do seu olhar (da sua 

jurisdição), por se tratar de um problema social de difícil resolução. É neste sentido que 

poderemos interpretar os comportamentos das duas personagens de “Bad Blood” como 

imorais ou amorais: o de Venters porque viola uma mulher e porque contamina Outros 

com o vírus da SIDA, sem que os seus actos perturbem a concepção que tem da existência 
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humana; o de David, porque o desejo de vingança lhe apaga qualquer respeito pela 

existência do seu agressor, restando-lhe somente a sensatez de manter vivo o seu pequeno 

filho. No entanto, este é um acto durante o qual ele assume ter corrido riscos. O 

clorofórmio que usou para levar a cabo a anestesia da criança e possibilitar a encenação 

fotográfica (como ele próprio afirma) poderia ter sido fatal. Aparentemente, os riscos 

seriam compensados pela fruição da vingança e afiguraram-se necessários.   

        Além da aproximação do leitor ao realismo vivido, poderá emergir uma outra 

reminiscência quanto ao uso que Welsh faz do Standard English. Referimo-nos ao facto 

de esta ser a língua oficial do corpo político e de, consequentemente, ser também aquela 

que o identifica, marcando a diferença de patamares ideológicos entre este (o corpo 

político) e o grupo de jovens originário da classe sub-urbana escocesa representado em 

Trainspotting. Numa obra escrita quase na totalidade no dialecto escocês (ou na forma 

como os escoceses pronunciam as palavras inglesas), o uso do Standard English soa 

desadequado ou deslocado. Efectivamente, é essa desadequação que Welsh acaba por 

tornar evidente. O Body Politic está desadequado em relação à juventude de Edimburgo e 

à classe trabalhadora em que esta se insere.  

        Trainspotting coloca-nos perante um universo social cuja identidade se encontra 

fragmentada, em que os indivíduos não vislumbram aquilo que os identifica enquanto 

seres humanos. Sem qualquer espaço para a criatividade e para o lazer e, 

consequentemente, destituídas de qualquer possibilidade de obter prazer (o prazer que leva 

à felicidade humana: o tão almejado estado de alma), as personagens retratadas em 

Trainspotting vivem em busca de algo que as aproxime de um estado de alguma felicidade 

e que as torne mais humanas. Para o grupo de jovens retratados no romance, a droga 

constitui um meio rápido de obter quimicamente um substituto para aquilo que não 

conseguem obter naturalmente, i.e., aquilo que é impossível obter na sua vivência 

enquanto cidadãos de pleno direito, ou enquanto elementos de um tecido social 

democrático que lhes deveria permitir viver usufruindo das suas características humanas. 

Refiro-me àquelas que Arendt descreve de modo exemplar na sua obra filosófica, The 

Human Condition: a “acção”, a “imprevisibilidade”, a “liberdade”, a “pluralidade” e a 

“natalidade” (Arendt: 1958). Na sua interpretação, a restrição ou extirpação destas 

características inibem o ser humano da genuinidade e da solidariedade para com O Outro. 

Consequentemente, num ambiente social em que os indivíduos se vêem, por alguma razão, 
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privados da sua humanidade, passam a ter lugar sentimentos como aqueles que constroem 

as relações das personagens de Trainspotting: a ausência de sentido comunitário, a 

subversão de valores, a perversidade, a alienação, o niilismo, a ausência de escrúpulos e de 

responsabilidade pela preservação da vida humana (da sua própria vida e da de Outros). 

  

        O Standard English é, em suma, a linguagem em que Welsh dá relevo a uma outra 

linguagem: a linguagem da violência, através da qual se expressa a relação dialéctica entre 

agressor e vítima. Essa é a linguagem do corpo político, e é através dela que este, pela sua 

acção ou inércia, constrói políticas que afectam o corpo social e, em última instância, o 

corpo individual, i.e., o corpo de cada indivíduo enquanto dualidade psíco-física.  

 

 

3. A música: os textos melódico e poético como mecanismos de construção de 

identidade 

 

A par do uso do dialecto escocês, a música é representada em Trainspotting como um 

elemento fulcral na definição da identidade das personagens retratadas e, afinal, do seu 

próprio autor. Efectivamente, afigura-se inevitável salientar a influência que a música (do 

punk ao techno) teve na vida e na escrita de Welsh. Sendo também ele um intérprete e 

amante de música punk (razão que o levou a mudar-se para Londres), Welsh imprimiu nas 

personagens de Trainspotting aquele que é também o seu modo de vida, e que se expressa 

permanentemente através da música. A referência constante a excertos musicais surge 

enquanto mecanismo construtivo de um tipo de vivência em que se luta pela definição de 

uma identidade, e em que se resiste ou se escapa à permanente pressão hegemónica. 

        Neste sentido, podemos compreender os trechos musicais presentes em Trainspotting 

sob diversas perspectivas. Por exemplo, poder-se-ão definir duas possibilidades de leitura 

(dois tipos de sentimentos) no respeitante às letras musicais transcritas por Welsh. Por um 

lado, o desejo de construir uma identidade perdida – a saudade de um tempo em que a 

comunidade era o suporte do indivíduo e em que era possível sentir e demonstrar 

solidariedade genuína pelo Outro. Por outro lado, o sentimento de revolta por essa 

identidade não ser valorizada e reconhecida. 
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         Como já afirmámos, a música tem, em Trainspotting, um efeito semelhante ao do 

uso do dialecto. De facto, ela constitui um mecanismo aglutinador que contribui para a 

definição da identidade de uma comunidade que se foi desmembrando e perdendo a 

coesão; algo que resultou num grupo de indivíduos virados para o âmago da sua existência 

individual. Este é um sentimento nostálgico que está patente nalgumas canções: a saudade 

de um tempo difícil de recuperar. São textos comuns (dessa comunidade de outrora, 

conhecidos da maioria dos indivíduos) que, ao serem entoados, parecem criar os 

sentimentos de comunidade, de irmandade ou de pertença a uma nação, algures perdidos 

no tempo. Um exemplo deste tipo de sentimentos é a canção que o grupo de amigos ouve 

na Noite de Passagem de Ano em casa de Begbie: 

 

(…) They were all frighteningly high. It was difficult for Stevie to reconcile this world with 

the one he’d just left. Now he was aware of them looking at him. Who were they these 

people? What did they want? The answer was that they were his friends, and they wanted 

him.  

     A song on the turntable drilled into his consciousness, adding to his misery.  

“I loved a lassie, a bonnie, bonnie lassie, 

She’s as sweet as the heather in the glen, 

She’s as sweet as the heather,  

The bonnie purple heather, 

Mary, ma Scots bluebell” 

(…) The pit of melancholy was a bottomless one, and he was descending fast, falling further 

away from the good times. Such times often seemed tantalisingly within reach; he could see 

them, going on around him. His mind was like a cruel prison, giving his captive soul a sight 

of freedom, but no more. 

(Trainspotting: 41-2, itálicos do texto) 

 

        As canções constituem também momentos de escape à pressão, à violência das 

vivências descritas, em que se evocam sentimentos de amor, de amizade, de pertença. 

Numa sociedade segmentada, muitos dos seus membros não têm acesso aos sistemas de 

privilégio, ou à posse de capital cultural e económico (Pierre Bordieu, 1994: 181) que lhes 

permita ter uma vida confortável. Esses membros são por isso relegados para um plano 

inferior do tecido social, não existindo espaço para os sentimentos genuínos nem para a 
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solidariedade entre os mesmos. Esse espaço está ocupado pela concorrência entre 

indivíduos com vista à possível ascensão na escala social. Num universo pejado de 

preocupações em torno do capital, essencialmente económico, a música constitui o escape, 

i.e., uma forma de arte que permite uma vida dupla, semelhante àquela evocada pelo 

espírito carnavalesco das obras de Rabelais que já tivemos oportunidade de desenvolver.  

         A maioria das canções constroem-se ainda como símbolos de saudosismo dos velhos 

tempos em que existiam laços fortes entre os indivíduos e um sólido espírito comunitário. 

No entanto, a ínfima esperança de mudar o traçado da vida, de que este tipo de 

sentimentos se possa reconstituir, parece sempre subvertida por um sentimento de medo 

inexplicável. Este medo está expresso na canção que passa pela mente da personagem 

Spud (descrito como alguém que só pensa em sexo), quando se passeia pelas ruas de 

Edimburgo com Nicola, desejando que a conversa continue indefinidamente, e assim 

também permitindo que se gere uma eventual relação sentimentalmente mais sólida: 

 

(…)”Spud wanted to never get to that party, wishing that they could just go on walking and 

talking. They went down into the underpass and Spud thought that he should try to put his 

arm around Nicola. Then a passage from a Smiths’ song, one he’d always liked called: 

‘There Is A Light That Never Goes Out’, came into his head: 

And in the darkened underpass 

I thought Oh God my chance has come at last 

But then a strange fear gripped me 

And I just couldn’t ask 

Morrisey’s sad voice summed up his feelings. He didn’t put his arm around Nicola, and his 

attempts to chat her up were halfarsed after that. Instead, he jacked up in a bedroom with 

Rents and Matty, enjoying blissful freedom from the anxiety of wondering whether or not 

he’d get off with her.”  

(Trainspotting: 267; itálicos do texto) 

 

        A ínfima esperança expressa no verso “I thought Oh God my chance has come at 

last” é abruptamente subvertida pelo medo; o medo de não conseguir expressar o seu 

desejo físico; o medo de não conseguir conquistar o afecto da sua companheira de passeio; 

o medo de que algum sentimento mais sólido possa resultar da sua conversa entrosada. E, 

à semelhança de inúmeras outras situações, a ansiedade causada pelo medo de falhar e 
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pelo peso da responsabilidade (resultantes da possível construção de uma relação genuína) 

é eufemizada ou compensada pelo efeito narcótico das drogas. A narrativa continua, 

descrevendo a decisão abrupta de Spud que se refugia seguidamente num quarto com 

Renton e Matty, onde, segundo ele, se injecta com heroína para se libertar de um momento 

de suposta ansiedade existencial.  

        Esta fuga apresenta-se como a atitude típica do toxicodependente. Spud refugia-se na 

sensação que a droga lhe pode conferir; ela preenche o vazio que ele gostaria de preencher 

com os sentimentos, mas não lhe resta escolha. A dependência é avassaladora e o mínimo 

risco de se envolver sentimentalmente com outros seres humanos é rapidamente apagado 

do seu horizonte. A droga vem preencher um vazio causado por uma necessidade 

premente de um produto que gera habituação e, ao preenchê-lo, é obtido prazer e 

apaziguado o sofrimento. Trata-se da busca de plenitude que a antropóloga social, Giulia 

Sissa, nos descreve na sua análise da toxicodependência, levada a cabo à luz da filosofia 

da Antiguidade e da Idade Média:  

 

O vazio não é um estado estável, contrário ao pleno, e que a plenitude curaria: ele vai-se 

cavando à medida que o vamos enchendo. O desejo desenvolve-se neste movimento 

ondulatório, tão inútil como incansável, sempre recomeçado e que não tem nenhuma razão 

para cessar, uma vez que a parte desejante da nossa alma tem o fundo estilhaçado. Numa 

linguagem tecida de imagens, Platão representa-a sob forma de jarra com um buraco de 

tarambola (…) de corpo bovino esfaimado, de fera híbrida, de cavalo indomável, em suma 

de recipientes ou animais que nunca se conseguem encher porque eles são, literalmente, 

sem fundo («défoncés»)  

(Sissa, 1997: 10, itálicos do texto) 

 

        A música tem, no universo das personagens de Trainspotting, um efeito semelhante 

àquele que as drogas têm para o sistema nervoso dos toxicodependentes. Ainda que de 

modo diferente, também a música (a audição e entoação de melodias conhecidas) se 

constrói de forma recorrente ao longo do romance como algo que preenche um vazio; que 

confere uma identidade por definir, algures perdida num passado longínquo; que permite 

construir, ainda que temporariamente, o espírito de comunidade, permitindo assim a 

obtenção de algum prazer.  
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PARTE IV – A RESISTÊNCIA AO HEGEMÓNICO 

 

 

 

 

“So wir aw off tae Dublin in the green – fuck the queen! 

Whair the hel-mits glisten in the sun – fuck the huns! 

And the bayonets slash, the aw-ringe sash 

To the echo of the Thomson gun.”  

(Trainspotting: 45)  
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1.  A hegemonia e o seguimento da sinalética social 

 

O conceito de hegemonia foi tradicionalmente definido como dominação política de um 

estado sobre outro(s) e foi desenvolvido por Marx como dominação de uma classe sobre 

outra(s). António Gramsci, no seu trabalho levado a cabo na prisão, (pena a que foi sujeito 

por razões políticas (1927-1935)), viria a analisar a teoria marxista e a encontrar novas 

implicações para este conceito. Dentre estas, são particularmente interessantes a de que a 

hegemonia constitui um fenómeno resultante das relações entre “força” e 

“consentimento”, i. e., entre os mecanismos de pressão das forças dominantes, (exercidas 

pelo aparelho governamental, ou por um grupo de indivíduos dominante) e o 

consentimento daqueles que lhe estão subjugados (Gramsci, 1971: 210-11). Gramsci 

introduz assim as noções de dominação e subordinação como essenciais na definição de 

hegemonia (id., 210-11). Por outro lado, Raymond Williams, um dos fundadores 

emblemáticos dos Estudos Culturais, observa a hegemonia como um processo mais amplo 

que não se restringe ao “nível mais elevado da ideologia” ou às tradicionais ideias de 

“dominação”, como as de “manipulação”, “corrupção” ou “traição”: 

 

It is a whole body of practises and expectations, over the whole of living: our senses and 

assignments of energy, our shaping perceptions of ourselves and our world. It is a lived 

system of meaning and values – constitutive and constituting – which as they are 

experienced as practices appear as reciprocally confirming. It thus constitutes a sense of 

reality for most people in the society, a sense of absolute because experienced reality beyond 

which it is very difficult for most members of the society to move, in most areas of their 

lives. It is, that is to say, in the strongest sense, a “culture,” but a culture which has also to be 

seen as the lived dominance and subordination of particular classes. 

(Williams, 1994: 597) 



 75 

 

A dificuldade de se viver fora das práticas comuns, fora da realidade vivida por todos e 

por estes confirmada recorrentemente está patente na angústia sentida pela personagem 

central de Trainspotting, Mark Renton, que questiona permanentemente as plausibilidades 

que se lhe apresentam. Renton não consegue atribuir valor àquilo que é valorizado pela 

sociedade em geral. Ele constrói-se como o olhar crítico sobre a sinalética social, i.e., 

aquilo que as gerações anteriores deixam para as seguintes aprenderem e se orientarem na 

sua vida em sociedade. Renton contesta o convencionalismo, os hábitos, as tradições, tudo 

aquilo que os indivíduos aceitam como dados adquiridos, portanto interpretados como 

verosímeis e inquestionáveis. Afinal, questiona o status quo, ou aquilo que Pierre Bordieu 

define como doxa: 

 

(…) In class societies, in which the definition of the social world is at stake in overt or 

latent class struggle, the drawing of the line between the field of opinion, of that which is 

explicitly questioned, and the field of doxa, of that which is beyond question and which 

each agent tacitly accords by the mere fact of acting in accord with social convention, is 

itself a fundamental objective (…)  

(Bordieu, 1994: 164) 

 

        Neste sentido, pode-se afirmar que a hegemonia é exercida sobre os indivíduos, 

independentemente das suas aspirações individuais, das suas escolhas ou rejeições, i.e., da 

oposição que manifestem em relação às forças dominantes. Como decorre da afirmação de 

Bordieu, uma parte da vida social do indivíduo assenta nesta aceitação parcial, ainda que 

inconsciente, do status quo. Do mesmo modo, com base no quadro conceptual definido 

por Raymond Williams, podemos afirmar que a subjugação se verifica sempre que 

achamos que algo faz sentido. Se faz sentido é porque já interiorizámos e já aceitámos 

quadros de valor que nos permitem que faça sentido. Se estamos perante algo que 

consideramos lógico é porque nos foi ensinado e repetido recorrentemente que era lógico.  

Ora, Renton não consegue encontrar uma lógica no modo de vida da sociedade, 

consequentemente, não lhe reconhece qualquer legitimidade. Não consegue também 

aceitar que está sujeito a limitações, as quais são constitutivas e construtivas da sua 

existência enquanto ser social. Esta noção torna-se bem evidente na sua reflexão acerca do 
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programa de reabilitação a que é sujeito. Renton analisa a sua desadaptação em relação ao 

corpo social ou àquilo que no âmbito do corpo social é rotulado de “saúde mental ou 

comportamento não-desviante”. No entanto, ainda que não o faça de forma explícita, 

admite que está sujeito a limitações, i.e., a forças hegemónicas (quer estas sejam exercidas 

pelo governo, pela sua família ou pelos seus amigos):  

 

(…) Ah went to the Central Library and read Carl Roger´s On Becoming a Person. Ah 

thought that the book wis shite, but ah huv tae admit that Tom seemed tae get us closer tae 

what ah believe the truth might be. Ah despised masel and the world because ah failed tae 

face up tae ma ain, and life’s limitations. 

    The acceptance of self-defeating limitations seemed then tae constitute mental health, or 

non-deviant behaviour.  

    Success and failure simply mean the satisfaction and frustration ay desire. Desire can 

either be predominantly intrinsic, based oan advertising, or societal role models as presented 

through the media and popular culture. Due to this failure tae recognize societal reward, 

success (and failure) can only ever be fleeting experiences for me, as that experience cannae 

be sustained by the socially supported condoning of wealth, power, status, etc, nor, in case 

ay failure, by stigma or reproach. So, according tae Tom it´s nae good telling us that ah´ve 

done well in ma exams, or got a good job, or got off wi a nice burd; that kind ay acclaim 

meant nowt tae us. Of course ah enjoy these things at the time, but their value cannae be 

sustained because there´s nae recognition ay the society which values them. 

(Trainspotting: 186) 

 

A aceitação dos valores (afinal, das convenções) sociais consiste naquilo que Renton 

denomina de “sucessos”. Contrariamente, a rejeição daquilo que a sociedade tem para lhe 

oferecer (ou impor) consiste naquilo que ele denomina de “fracassos”. Paralelamente, 

Renton descreve a vida em sociedade como algo semelhante a um concurso existencial, 

i.e., um sistema de recompensas e de castigos em que a aceitação dos valores 

estabelecidos é recompensada com a riqueza, o poder ou o status, e em que a rejeição 

desses mesmos valores é recompensada com a estigmatização ou a censura. Averso a 

qualquer recompensa ou punição, Renton tenta representar o papel do indivíduo que, 

idilicamente, vive fora da esfera de acção das forças hegemónicas. No entanto, o seu 
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percurso diegético mostrar-nos-á a infalibilidade da acção das mesmas sobre a sua vida 

enquanto ser social. 

        Renton é construído como algo semelhante a um protótipo de analista cultural, 

aquele que se ausenta do cosmos social; que questiona os quadros de valor instituídos; que 

tenta encontrar novas explicações para a existência da vida humana e, inerentemente, para 

a sua própria vida, e que representa o caos social. A sua reflexão crítica constitui uma 

ameaça ao hegemónico, tal como o é a de todos os discursos intelectuais, i.e., todos os 

discursos que visem desconstruir sentidos perpetuados pela repetição e pelo tempo 

ancestral. Referimo-nos aos sentidos de que os indivíduos perderam a memória, e que 

respeitam porque assim se lhes apresentaram; foram perpetuados pela tradição – por 

aquilo que Bordieu definiu como “o mundo da tradição” ou “mundo natural” (Bordieu, 

1994: 160).  

        Neste contexto, podemos colocar a questão: se Renton não constituísse uma ameaça, 

i.e., se a sua atitude dissidente não fosse considerada perigosa para as forças dominantes, 

por que razão, então, é que ele teria sido alvo de um programa de reabilitação, ainda que 

sem sucesso? Este só poderia ter sido aplicado enquanto mecanismo hegemónico, i.e., 

como uma forma de trazer de volta à sociedade, e àquilo que o hegemónico estabelece 

como socialmente aceite, um indivíduo cujo comportamento é considerado “desviante” 

(Poiares, 2004: 57-61): socialmente incómodo ou perigoso. 

        O final do romance e o percurso da personagem mostrar-nos-á que Renton não se 

consegue libertar da hegemonia. Trata-se daquela dificuldade referida por Raymond 

Williams que os indivíduos enfrentam quando se tentam movimentar fora da esfera social 

comum (Gramsci, 1994: 597). Efectivamente, aquilo que ele afirma rejeitar ao longo de 

todo o seu discurso de resistência é aquilo a que ele próprio acabará por se render quando 

no final do romance decide roubar o dinheiro de um negócio de droga, e sair rumo a 

Amesterdão para uma vida onde possa ser tudo aquilo que ali lhe é vedado; uma vida com 

o conforto que o dinheiro pode proporcionar e, concomitantemente, recheada dos produtos 

de consumo da sociedade capitalista:  
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There, he could not be anything other than he was. Now, free from them all, for good, he 

could be what he wanted to be. He’d stand or fall alone. This thought both terrified and 

excited him as he contemplated life in Amsterdam.  

(Trainspotting: 344).  

 

Pode pois afirmar-se que a construção do discurso de oposição que Renton leva a cabo é 

ciclicamente subvertido pelas pressões exteriores emanadas daquilo que ele próprio define 

como “advertising, or societal role models” (p.185). 

        Renton pretende viver uma vida isenta de convenções, não deixando no entanto de 

ser permanentemente confrontado com o peso esmagador das mesmas. Podem destacar-se: 

o momento em que é alvo de olhares ameaçadores do seu pai por se rir à gargalhada 

durante o funeral do seu irmão, comportando-se, assim, de forma imprópria (não 

convencional); ou a vez em que se vê obrigado a mentir em tribunal e durante o programa 

de reabilitação, como formas de corroborar aquilo que a sociedade espera de um cidadão 

enquanto tal (arrependimento, cooperação, vontade de mudar de vida); ou ainda o 

momento em que se vê obrigado a aceitar empregos convencionais, com o típico horário 

“nine to five”, usando o tradicional fato e gravata, de modo a poder financiar a sua 

dependência de drogas. Os comportamentos que se vê obrigado a ter comprovam que ele 

não se pode isentar das relações de poder e, inerentemente, da hegemonia. 

        Ao escolher fugir da Escócia, do seu grupo de amigos, da sua família, de tudo aquilo 

que o identifica como indivíduo (e como ser humano) – com um percurso único, 

irrepetível –, Renton está a negar aquilo por que se debateu ao longo de todo o seu 

discurso narrativo: a defesa e o reconhecimento da sua identidade enquanto escocês e o 

seu direito a viver de forma genuína, sem convencionalismos e sem a hipocrisia inerente 

aos mesmos. A sua fuga constitui uma espécie de deserção, não militar, mas cultural, pela 

qual ele pagará um preço muito alto: a sua cultura, a sua identidade, só plenamente 

realizada no seio daqueles que contribuíram para a construção do seu ser – único e plural 

(único porque diferente de todos os outros, e plural porque impotente sem a inter-acção 

com Outros – com aqueles que constituem o seu quadro de significados pessoal). O 

sentimento de saudosismo, ainda mesmo antes da partida, por ser deixada para trás uma 

parte importante do seu eu, da sua personalidade, está patente nas palavras que se 
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sublinham do parágrafo final do romance: “He could now never go back to Leith, to 

Edinburgh, even to Scotland, ever again.” (p.344, sublinhados nossos). 

        Efectivamente, nesta decisão inesperada de Renton, pode também ser lida a sua 

subjugação ao hegemónico, ou, mais uma vez, a sua aceitação da vida convencional.  

No entanto, o campo de acção da hegemonia não se restringe àquilo que os indivíduos 

fazem de acordo com os valores estabelecidos. A hegemonia exerce-se também sobre as 

reacções dos indivíduos aos valores estabelecidos, ou movimentos de “contra-cultura”. R. 

Williams descreve de modo exemplar, o complexo processo transformacional, que 

consiste na hegemonia, e que, simultaneamente, produz e limita a emergência de novas 

forças, ou movimentos de “contra-cultura”:  

 

It can be persuasively argued that all or nearly all initiatives and contributions, even when 

they take on manifestly alternative or oppositional forms, are in practice tied to the 

hegemonic: that the dominant culture, so to say, at once produces and limits its own forms of 

counter-culture. 

(Williams, 1994: 599) 

 

Podemos, assim, concluir que no percurso social de Renton estão subjacentes duas linhas 

construtivas: uma que indicia o seu desejo recorrente de se colocar à margem do corpo 

social; outra que indicia o seu desejo de poder ter uma vida semelhante à dos outros 

indivíduos. Ambas podem ser descritas como resultantes das forças hegemónicas 

emanadas da cultura dominante. 

 

 

2. A música ou os “hinos de revolta” de Trainspotting 

 

Em Trainspotting, as canções constroem-se como símbolos representativos da revolta ou 

da resistência de um grupo de indivíduos contra o hegemónico. Para as personagens 

retratadas, o Body Politic (ou hegemónico) constitúi um sistema que não valoriza as suas 

diferenças; que não reconhece a sua identidade (a identidade escocesa), enquanto elemento 
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constitutivo de uma cultura com características próprias, mas que co-existe como parte 

integrante de um sistema rotulado de democrático.  

        As canções reflectem também as ligações sentimentais entre a Escócia e a Irlanda, 

porque muitas das personagens são descendentes de imigrantes irlandeses católicos. As 

melodias, ouvidas e entoadas, surgem como metáforas da dominação escocesa ou como 

hinos guerreiros contra a hegemonia inglesa e aquilo que a representa (a monarquia; a 

Igreja Protestante: “os hunos”): 

 

“So wir aw off tae Dublin in the green – fuck the queen! 

Whair the hel-mits glisten in the sun – fuck the huns! 

And the bayonets slash, the aw-ringe sash 

To the echo of the Thomson gun.”  

(Trainspotting: 45; itálicos do texto)  

 

Ao entoar canções como esta, as personagens de Trainspotting conseguem construir-se 

idílica e temporariamente como poderosa irmandade ou grupo de indivíduos com um 

espírito comum, congregados em defesa da sua identidade, resistindo à máquina 

burocrática que, em parte, graças ao seu consentimento (à apatia ou ao silêncio) os domina 

e oprime. A canção acerca de James Connoly (1868-1916) – dirigente trabalhista irlandês, 

executado pelos ingleses devido à sua participação na revolta da Páscoa de 1916 – poderia 

parecer desadaptada no contexto de uma noite de Ano Novo entre amigos escoceses. No 

entanto, afigura-se como aquela que pode conferir o tom guerreiro e o espírito de grupo 

que, de forma desesperada, estes parecem querer gerar: 

 

       “ There were a few moist eyes when the ‘Tones sang James Connoly. – A fuckin great 

rebel, a fuckin great socialist and a fuckin great Hibby. James Fuckin Connoly, ya cunt, Gav 

said to Renton who nodded sombrely. 

       Some sang along, others tried to maintain conversations above the music. However, 

when The Boys of the Old Brigade came on everybody joined in. Even Sick Boy took time 

off his necking session. 

 

Oh fa-thir why are you-hoo so-ho sad 

Oan this fine Ea-heas-ti-her morn 
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Whe-hen I-rish men are prow-howd ah-hand glad 

off the land where they-hey we-her born 

 

Stevie worried about the singing. It had a desperate edge to it. It was as if by singing loudly 

enough, they would weld themselves into a powerful brotherhood. It was, as the song said, 

‘call to arms’ music (…)  

(Trainspotting: 46; itálicos do texto) 

 

        Neste sentido, poderia afirmar-se que a música presente em Trainspotting, tal como o 

uso do dialecto, surge como uma das formas de exorcizar o espírito negativo gerado pelo 

desequilibrio social e de construir discursivamente um outro: o espírito de grupo e de 

comunidade. A entoação de canções constitui também uma forma de afirmação de poder, 

ainda que frágil (patente na preocupação de Stevie: “it had a desperate edge to it”(p.46)), 

mas que permite ao grupo de amigos expressar a sua vontade de lutar por um ideal 

comum: uma vida com significado em que possam ser, verdadeiramente, seres humanos 

em todas as suas vertentes: física, psíquica e social. 

        Cantarolar ou assobiar uma melodia surge assim, ao longo da narrativa de Welsh, 

como uma forma de libertação ou de luta, apresentando-se como refúgio alternativo ao 

individualismo competitivo típico da sociedade capitalista. A música é a forma de arte por 

excelência que, enquanto misto de ritmo, de melodia e de texto poético, permite a 

abstração que falta à crueza da realidade. É neste nível abstracto que as personagens 

podem ter a liberdade para se construirem enquanto pessoas. Em Trainspotting, a música 

permite (tal como num quadro em que cada pincelada pode expressar sentimentos como 

ternura, paixão ou revolta) construir um imaginário onde se podem desenhar sentimentos 

que são subvertidos na realidade; onde se pode construir uma cultura alternativa; onde é 

possível viver uma “não-vida”, porque diferente da vida da maioria dominante e não 

prevista nas cláusulas do “contrato social”.   
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3. A rejeição das “frases feitas” 

 

3.1. Os clichés como expressão da hegemonia  

 

A linguagem constrói um universo de significados possíveis e constitui, em si mesma, um 

universo físico com uma multiplicidade de membros. Ela serve de mecanismo para 

representar os diversos corpos do quotidiano/real humano e é, ela própria, um corpo, na 

medida em que tem a capacidade física de manipular o real. Neste âmbito, a linguagem 

literária tem um lugar privilegiado, i.e., ela pode, graças à multiplicidade de meios de que 

dispõe, construir e desconstruir significados. Ela é também um espaço privilegiado de 

silêncio onde o autor, as personagens e o leitor podem inscrever os seus significados. É 

esta cíclica construção e desconstrução de significados que Mark Renton, a personagem 

principal de Trainspotting, leva a cabo nas suas múltiplas digressões satirizantes ao longo 

de toda a narrativa.  

        Renton é o representante da crítica social, o único de um grupo de personagens que 

tem uma clara e acurada consciência da hipocrisia recorrente nas relações entre seres 

humanos, em especial aquelas que estão impregnadas de convenções. É este tipo de 

hipocrisia que caracteriza o discurso ministerial a que ele assiste no funeral do seu irmão 

Billy (morto numa emboscada na Irlanda do Norte nos últimos três dias ao serviço do 

exército britânico). Renton ridiculariza o discurso do oficial acerca do “heroísmo” – 

aquele que advém do facto de se morrer ao serviço de uma causa nobre, i.e. “ao serviço 

de Sua Majestade”. Na sua opinião, se se tratasse de um civil, não lhe seria atribuído 

qualquer valor, apesar de se tratar de um cidadão que, perante a lei, é igual a todos os 

outros: 

 

        Some ruling class cunt, a junior minister or something, says in his Oxbridge voice how 

Billy wis a brave young man.” He wis exactly the kind ay cunt they’d huv branded as a 

cowardly thug if he wis in civvy street rather than on Her Majesty’s Service” (…)  

           (Trainspotting: 211; itálicos do texto)  
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Neste excerto, Renton continua a sua digressão crítica, e acusa aqueles que, na sua 

opinião, surgem como os responsáveis pela morte de Billy: os representantes do poder 

político que colocam exércitos a defender a sua ideologia: 

 

“ This fucking walking abortion says that his killers will be ruthlessly hunted down. So they 

fuckin should. Aw the wey tae the fuckin Houses of Parliament.”   

(Trainspotting: 211) 

 

         Renton leva a cabo uma narração satirizante de tudo aquilo que desvaloriza 

integralmente. Num monólogo interior que descreve minuciosamente o funeral do seu 

irmão, ele desconstrói o discurso patriótico estereotipado do oficial presente na cerimónia 

fúnebre, desprestigiando o sotaque do mesmo, o qual denota uma formação académica 

típica de outro patamar social. Usando o riso para ridicularizar a hipocrisia exalada por 

toda a ética pré-concebida da cerimónia, Renton lamenta a ausência de Begbie, um dos 

membros do seu grupo de amigos, cuja presença seria muito útil para o ajudar na 

desconstrução ou desacreditação daquele quadro convencional. Este seria, na opinião de 

Renton, “muito útil para gerar o caos” e lhe dar “apoio imoral” e, deste modo, reforçar a 

resistência à futilidade e à falsidade que ele pretende representar no funeral do seu irmão:  

 

 “ Begbie, just when ah could make use ay the cunt’s evil presence and capacity tae cause 

chaos, is oan hoaliday in Benidorm. Ah could do with his immoral support vis-à-vis weedjie 

relations.”  

(Trainspotting: 211) 

 

          Em Trainspotting, a cerimónia em torno da morte é sempre representada como o 

acontecimento aglutinador dos lugares-comuns e, consequentemente, como propenso a 

críticas severas, pleno de aspectos negativos, decorrendo a maior parte deles dos trechos 

discursivos que lhe estão subjacentes. Trata-se normalmente de discursos despojados de 

qualquer essência sentimental, o que se reflecte em diversos pontos apresentados: o 

interesse dos indivíduos presentes nas eventuais heranças a receber; o fingimento de 

sentimentos e o desconhecimento parcial ou total da pessoa falecida; a repetição de frases 

acompanhadas de gestos miméticos cujos significados se perderam nos confins da 

tradição. Ao invés, sentimentos genuínos como a discrição, o silêncio ou a abstenção de 
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comentários (que possam resvalar para interpretações moralistas, vazias de sentido) são 

representados como dignos de valorização (ou de louvor) e, portanto, como factores 

positivos. É este o caso do funeral de Alan Venters (descrito como sendo um seropositivo 

sem escrúpulos), a que assiste um padre que se abstem dos discursos estereotipados típicos 

das cerimónias fúnebres, e ao qual David reconhece o mérito: 

 

     “The minister could find little decent to say about Venters and, to his credit, he didn’t 

bullshit. It was a short and sweet performance. Alan had made many mistakes in his life, he 

said. Nobody was contradicting him. Alan would, like all of us, be judged by God, who 

would grant him salvation. It is an interesting notion, but I think that the gaffer in the sky 

has a fair bit of graft ahead of him if that bastard’s checked in up there. If he has, I think I’ll 

take my chances in the other place, thank you very much.”  

(Trainspotting: 259) 

 

          O discurso da hipocrisia é construído ao longo do romance como sendo aquele que o 

todo social interpreta como “decente”. É um tipo de discurso que constrói aquilo que, de 

facto, não se verifica no real e expressa-se tanto na comunicação verbal, como na 

comunicação não verbal (nos gestos, nas atitudes, nos comportamentos). Na análise crítica 

de Renton, aquilo a que este chama ironicamente de “decência” é afinal apresentado como 

indecência, porque é fútil, desadequado, vazio de sentido: é um lugar-comum, um cliché. 

A inconsistência e a ironia estão patentes nas suas palavras quando se refere aos clichés 

proferidos no funeral do seu irmão, alguns deles de que ele próprio não consegue esquivar-

se: 

 

“Unfortunately, one ay his squaddy mates, the rabbit-toothed punter ah blew a kiss at, sidles 

up tae me. – You wir his brother, he sais, choppers hingin oot tae dry. (…) It put us oan the 

spot. Every cunt’s eyes focus oan us. Dwat that pesky wabbit. 

– Indeed I was, as you say, his brother, ah jocularly agree. 

The best way ah knew tae strike a chord without compromising too much tae the sickening 

hypocrisy, perversely peddled as decency, which fills the room, is tae stick to the clichés. 

People love them at this time, because they become real, and actually mean something.  

(Trainspotting: 214) 
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A repetição convencional de sinais não verbais (cumprimentos, beijos, abraços, apertos de 

mão) é também parte integrante deste universo estereotipado e, consequentemente, 

destituído de genuinidade. São sinais que não passam despercebidos à personagem central 

e que lhe provocam uma profunda irritação:  

 

“Ma grabs the airm ay Sharon, Billy’s burd, whae’s goat a big bun in her oven. Why the 

fuck dae people ey grab each other’s airms at funerals?”  

(Trainspotting: 213) 

 

         Os clichés surgem em Trainspotting como frases que tornam universais os conceitos, 

as crenças e as declarações dos diversos actores sociais. Eles constituem uma 

característica da linguagem hegemónica que Welsh, na voz da sua personagem de eleição 

(Renton) pretende denunciar. A repetição de frases comummente aceites (proferidas 

repetidamente até à exaustão, i.e., até perderem a sua essência ou o seu significado 

original) conferem ao todo social uma conveniente coesão. Trata-se, no entanto, de uma 

coesão estritamente aparente. Consideramo-la aparente porque a sua repetição em 

determinadas situações – porque é eticamente correcto ou porque é habitual ou tradicional 

– não invalida que cada actor social compreenda aquilo que os clichés expressam ou que 

para si estes tenham qualquer tipo de papel apaziguador ou reconfortante. É este tipo de 

fragilidade da linguagem hegemónica que Renton critica veementemente. 

          O uso da primeira pessoa do plural, em vez da primeira do singular (sinal de 

responsabilização e de compromisso individual) constitui uma das características dos 

discursos universalizantes produzidos pelo hegemónico – um mecanismo abstracto que 

pretende, através da linguagem, construir a generalização, estabelecer a universalidade, 

i.e., instituir o poder. O uso de “we” nos discursos de políticos ou nas aparições de “Sua 

Majestade” constituem formas de tentar levar as massas à identificação com as 

declarações emitidas, à adesão às mesmas e à criação de um espírito patriótico 

generalizado em todo o tecido social.  

        É com este tipo de discurso patriótico estereotipado, e com a colocação da bandeira 

nacional (“The Union Jack”) em cima do caixão, que o oficial do exército pretende 

apaziguar a tristeza da família de Renton no funeral do seu irmão Billy. Tenta-se apaziguar 

a dor, não através da menção ao filho e irmão, mas ao soldado, acentuando o significado 
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que a sua morte tem para a Pátria. Ironicamente, este é o significado que a “máquina 

burocrática” pretende transmitir. Trata-se de uma máquina onde Billy constituía uma 

pequena peça, algo semelhante àquilo que Arendt descreve em Eichmann in Jerusalem 

como sendo “a tiny cog in the machinery” (Arendt, 1964: 289), uma peça que permite o 

funcionamento do mecanismo dominante. Contudo, este é um significado que a família de 

Renton não pode compreender, porque é produzido num patamar social que pouco tem a 

ver com a realidade em que esta vive. A dificuldade em compreender o código de valores 

da “máquina burocrática” (Arendt, id.: 289) é expressa ciclicamente no monólogo interior 

de Renton. Também ele tem uma enorme dificuldade em compreender as razões que 

levam um indivíduo a ser soldado e a defender valores abstractos como “a Pátria”. 

         Os valores que regulam a “máquina burocrática”, inserida na cultura dominante, 

estão desfazados daqueles que regulam a cultura dominada, na qual se insere Renton e a 

sua família. Deste desfazamento resulta a irrelevância significativa dos discursos, pejados 

de clichés, de lugares-comuns que não conferem qualquer sentido à situação que 

pretendem descrever. Efectivamente, o discurso do “herói morto ao serviço de Sua 

Majestade” não passa de mais um grupo de frases despojadas de sentido, para as quais a 

família do “herói morto” não encontra qualquer fundamento. Segundo Renton, nem o seu 

próprio irmão conhecera as verdadeiras razões pelas quais havia sacrificado a vida: 

         

        He died a hero they sais. Ah remember that song: ‘Billy Don’t Be A Hero’. In fact, he 

died a spare prick in a uniform, walking along a country road wi a rifle in his hand. He died 

an ignorant victim ay imperialism, understanding fuck all about the myriad circumstances 

which led tae his death. That wis the biggest crime , he understood fuck all about it. Aw he 

hud tae guide um through this great adventure in Ireland, which led tae his death, wis a few 

vaguely formed sectarian sentiments. The cunt died as he lived: completely fuckin scoobied. 

(…)  

        His death wis good fir me. He made the News at Ten. In Warholian terms, the cunt had 

a posthumous fifteen minutes ay fame. (…) 

(Trainspotting: 210) 

 

             Mark Renton é o principal portador da mensagem da cultura dominada representada 

em Trainspotting. É ele, enquanto corpo ficcional (físico e psíquico), que articula o 
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discurso dos oprimidos, dos deserdados da sociedade. A sátira parodiada que ele leva a 

cabo a propósito de inúmeros discursos estereotipados serve o objectivo de desacreditar o 

convencional, ou o universal, que impregna esses mesmos discursos.  

 

 

3.2. Os clichés como forma de ocultar a essência dos actos e de nivelar os indivíduos 

 

No corpo das práticas sociais, as frases feitas ou clichés são uma das formas de expressão 

sob as quais o discurso hegemónico é construído. Quando numa declaração se refere o 

todo em substituição do particular (o todo social em detrimento do indivíduo, “nós” em 

vez de “eu” e “tu”) está-se a defender o campo de acção do hegemónico e a tentar englobar 

o pensamento e a existência fora da cultura dominante. Através do uso de clichés, o 

indivíduo é tornado transparente e nivelado. Transforma-se numa parte de um mecanismo 

sem peças diferenciadas. O discurso do oficial no funeral de Billy, acerca da sua coragem 

e heroísmo, adapta-se a qualquer peça da máquina, não somente do mecanismo 

burocrático, mas de toda a máquina social. É um discurso nivelador que pretende tornar a 

originalidade e a criatividade individuais numa massa homogénea, tentando assim 

minimizar as ameaças ao poder institucionalizado.  

        Neste contexto, a metáfora arendtiana sobre a “máquina burocrática” e as 

“pequenas peças do mecanismo” – o Estado e os seus funcionários – poderia ser alargada, 

e assim considerar-se uma máquina social englobante de todas as peças do tecido social, 

em que o motor constituiria o aparelho estatal e as peças os indivíduos, num processo 

dialéctico permanente de dominação e subordinação. É nesta acepção que podemos 

abordar a dissidência ou “o emergente” (Williams, 1994: 604) e interpretá-los como 

problemas da mecânica social, cuja resolução ou minimização permite afinar a máquina 

e, deste modo, permite também que esta continue a funcionar.  

         É neste enquadramento que podemos descrever a reabilitação como um dos métodos 

terapêuticos criados pelo hegemónico para reparar alguns dos múltiplos problemas 

sociais. Também aqui é comum o uso de discursos niveladores. Estes servem 

perfeitamente à afinação das peças do mecanismo/da engrenagem social. É neste sentido 

que a personagem principal de Trainspotting denuncia, de modo acutilante, as formas de 
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violência inerentes ao exercício de nivelamento levado a cabo pela psicologia de 

reabilitação: 

 

(…) Why is it that because ye use hard drugs every cunt feels that they have a right tae 

dissect and analyse ye? 

        Once ye accept that they huv that right, ye’ll join them in the search fir this holy grail, 

this thing that makes ye tick. Ye’ll then defer tae them, allowin yersel tae be conned intae 

believin any biscuit-ersed theory ay behaviour they choose tae attach tae ye. Then yir theirs, 

no yir ain; the dependency shifts from the drug to them. 

        Society invents a spurious convoluted logic tae absorb and change people whae’s 

behaviour is outside its mainstream. Suppose that ah ken aw the prós and cons, know that 

ah’m gonnae huv a short life, am ay sound mind etcetera, etcetera, but still want tae use 

smack? They won’t let ye dae it, because it’s seen as a sign ay thir ain failure. The fact that 

ye simply choose tae reject whit they huv tae offer. (…) 

(Trainspotting: 187) 

 

Renton descreve a terapia a que é sujeito como uma dissecação laboratorial, algo 

semelhante àquilo a que Arendt chamou de “extirpação de direitos e de qualidades 

humanas” (Arendt, 1968: 454-5). Renton vai ser analisado, rotulado e tratado (como se se 

tratasse de uma cobaia laboratorial) de acordo com as análises obtidas a partir do seu 

discurso enquanto doente social. Assim, poder-se-ía afirmar que ele pertence ao grupo dos 

indivíduos que servem de bode expiatório para o “falhanço” da máquina burocrática, 

restando analisá-lo para detectar a eventual deficiência. 

        Na sua obra Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt descreve exemplarmente os 

clichés como formas de expressão da “máquina burocrática”, e cuja reprodução permite 

aos indivíduos que integram a engrenagem ocultar parcial, ou totalmente, o seu cariz 

individual e afinal humano. (Arendt, 1964: 297). Segundo a filósofa, era esta dimensão 

inquestionável dos clichés que permitira a Eichmann (um oficial do governo hitleriano) 

ofuscar o verdadeiro estatuto moral dos seus actos (Arendt, id.: 297). Para ele, generalizar, 

sistematizar, automatizar as declarações permitia torná-las superficiais, com menor 

profundidade e, consequentemente menos graves ou ofensivas. Neste contexto, os clichés 

parecem construir uma plausibilidade moral ou uma possibilidade de tudo fazer sem 
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reflectir profundamente sobre aquilo que se faz. Tendo como base a análise de Arendt, 

Henry E. Allison aponta, de forma clara, esta perigosidade inerente ao uso da linguagem: 

 

Arendt’s deeper point is that the “language rules” used by Heichmann and his fellow nazis 

were truly invidious rather than comic, playing a large role in blinding them to the moral 

implications of their acts (…) it is not that they literally did not know what they were doing, 

it is rather that their use of language enabled them to take their own acts under descriptions 

which obfuscated their true moral status. (Allison, 2001: 90) 

 

         Retomando Trainspotting, podemos relevar outros momentos da narrativa em que é 

possível encontrar esta dimensão generalizadora e eufemística dos clichés, a qual o 

narrador critica severamente. Entre outras, é de salientar a crítica que David leva a cabo no 

capítulo intitulado “Bad Blood”, quando refere a forma como o terapeuta que preside às 

reuniões do grupo de seropositivos constrói o seu discurso. Este tenta eufemizar a 

fatalidade daqueles que contraem a doença, utilizando a primeira pessoa do plural (“we”), 

em vez da segunda do singular (“you”), para se referir à doença como sendo um flagelo 

seu também (uma doença de todos) (p.240). Esta estratégia linguística permite conferir a 

uma doença grave e incurável um cariz mais tolerável, mais ligeiro, menos fatal (como se 

isso fosse possível). De relevar é também a ironia decorrente do jogo entre “we” ou “us” e 

“you”. Referimo-nos ao facto de o terapeuta usar “you” para se referir a Dave como alvo 

principal da sua preocupação, e imediatamente depois usar “we” e “us” para se referir à 

doença de que todos padecem, incluindo-se a si próprio no grupo, não sendo ele, 

obviamente, um seropositivo: 

 

Look Dave. I think that you seeing Alan in Hospital is really great; for him. I’m more 

concerned about you at the moment, though. You’re in great health, and the purpose of the 

group is to encourage us to make the most of things. We don’t stop living just because we’re 

HIV positive (Trainspotting: 240) 

 

        Para David, este afigura-se o discurso de quem domina, i.e., de quem não é vítima do 

flagelo da estigmatização social. O terapeuta é um representante do sistema dominante. 

Generalizar, passar de “tu” a “nós”, significa dizer às vítimas da estigmatização que se 

está do seu lado, disposto a ajudá-las. Este discurso é imediatamente caracterizado no 
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monólogo interior da personagem como hipócrita. Deste modo, David leva a cabo a 

desconstrução do discurso dominante, supostamente produzido sem qualquer 

intencionalidade negativa, o qual ele, ironicamente, apelida de “decente”. De facto, este é 

um discurso que parece denotar uma intenção benéfica. No entanto, dele podem ser 

inferidas formas de violência encapotadas sob a linguagem, sob a sua forma e sob os seus 

múltiplos significados possíveis. 

        Tendo isto em conta, poder-se-ía rotular o discurso do terapeuta como imbuído de um 

altruísmo arrogante. Parecerá talvez uma contradição, mas permite explicar a intenção 

nobre de praticar o bem social através de terapias paliativas ou de reabilitação e, 

concomitantemente, construir um plano superior (porque integrante da cultura dominante) 

a partir do qual se proferem os discursos e para o qual, discursivamente, se pretendem 

trazer os Outros. Isto é levado a cabo, nomeadamente, através do uso de “we” que parece 

tornar os indivíduos todos iguais ou todos sujeitos ao mesmo sofrimento. De facto, seria 

muito difícil para o terapeuta proferir esse pronome, “we”, se também ele fosse 

seropositivo. Seria igualmente muito difícil afirmar que “a vida continua, apesar de se ser 

seropositivo” (p.240), quando se está incluído sob esse rótulo clínico. As palavras de 

David dão-nos conta deste sentimento de irónica perplexidade em que Tom, o terapeuta, 

se vê repentinamente enredado, e que se expressa no súbito ruborescer das maçãs do seu 

rosto: 

 

        Poor Tom. His first faux pas of the day. – Is that the royal ‘we’ Tom? When you’re 

HIV positive, tell me aw about it. Tom’s healthy pink cheeks flushed. He couldn’t help it. 

Years of interpersonal skills practice had taught him to hide the nervy visual and verbal 

giveways. No shifty eye contact or quavering voice from him in the face of embarrassement. 

Not old Tom. Unfortunatelly, Tom cannae do a thing about the glowing red smears which 

rush up the side of his face on such occasions. 

       – I’m sorry, Tom apologised assertively. He had the right to make mistakes. He always 

said that people had that right. Try telling that to my damaged immune system.  

(Trainspotting:  240)  

 

         Em suma, podemos afirmar que os discursos usados na reabilitação (na Psiquiatria, 

na Psicologia Clínica e no Aconselhamento), assim como os discursos ministeriais típicos 

das cerimónias públicas, se apresentam como modelos padronizados que subvertem a 
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individualidade e a diversidade; que visam nivelar os indivíduos, constituindo assim 

formas de violência simbólica (noção de que falaremos mais à frente). 

 

 

4.  A rejeição de sistemas estruturantes  

 

4.1. A estrutura fragmentária e a desconstrução das convenções sociais 

 

Ao contrário dos modelos literários convencionais, em que a estrutura de um romance 

obedece a uma criteriosa organização, divisão em capítulos e sub-capítulos inter-ligados 

por um fio condutor, Welsh divide o seu romance em partes, as quais englobam narrativas 

mais pequenas, dispersas ou desadaptadas – a maioria não reflectindo qualquer ligação ao 

título sob o qual é colocada, não existindo também ligação diegética entre a maior parte 

delas. Segundo Robert Morace, esta forma alternativa de subdividir o romance pode ser 

lida como uma forma de “expor a artificialidade e a arbitrariedade que caracterizam todos 

os sistemas estruturantes” (Morace, 2001: 41, nossa tradução), os quais não se coadunam 

com a especificidade de indivíduos e de grupos, e contextos espácio-temporais em que 

estes se inserem.  

        Welsh organiza os quarenta e três capítulos em sete partes englobantes.
9
 Somente 

estes últimos têm a indicação do número de página. Os capítulos não têm qualquer 

numeração nem indicação do número de página, constituindo um aparente reflexo da 

manta de retalhos que constitui a vida em sociedade, e a própria humanidade, e cujos 

elementos não são susceptíveis de qualquer tipo de numeração. O escritor atribui títulos às 

sete partes englobantes, os quais sugerem uma progressão narrativa (uma sucessão de 

acontecimentos da vida de um toxicodependente): “Kicking” (p.1), em que se sugere uma 

narrativa acerca da desintoxicação, ou uma tentativa de Renton para deixar as drogas. 

“Relapsing” (p.69), em que se sugere uma narrativa acerca de momentos de recaída. 

“Kicking Again” (p.107), em que se sugere a repetição de uma tentativa de Renton para 

                                                 
9
  A definição dos segmentos narrativos de Trainspotting enquanto “partes” ou “capitulos” é da nossa autoria 

e fazemo-la somente por uma questão de clarificação daquilo que constituem secções maiores e mais 

pequenas que lhe estão subjacentes. Irvine Welsh não os define assim, nem lhes confere qualquer sequência 

numérica. 
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abandonar as drogas. “Blowing it” (p.163), uma eventual referência ao facto de Renton e 

o seu amigo Spud terem sido apanhados pelas instituições judiciais durante um roubo e 

terem sido, respectivamente, sujeitos às penas de encarceramento e reabilitação. “Exile” 

(p.225), em que se narra, num dos capítulos (p.227), uma viagem a Londres e se sugere o 

eventual afastamento de Renton da sua terra natal e dos seus amigos, ou o estranhamento 

da personagem em relação ao mundo exterior (um tipo de exílio psicológico). “Home” 

(p.281), uma parte do romance em que se aglutinam narrativas acerca de amigos 

moribundos, doentes, extropiados ou mortos e em que a casa e a cidade de Renton lhe 

parecem sinistras; onde pouco mais resta, além de “ver passar os comboios” 

(“Trainspotting”). Finalmente, “Exit” (p.323), em que se sugere a saída da personagem 

principal (Renton) do mundo das drogas, mas especialmente o seu afastamento do grupo 

de amigos, da sua cidade, do seu país, os quais lhe conferem uma identidade com a qual 

este não se identifica.  

        Esta última parte é, significativamente, constituída por um único capítulo, reflectindo 

a leveza sentida pelo ser humano no momento em que se liberta dos constrangimentos 

causados pela vida numa sociedade desequilibrada, por oposição a todos os outros 

capítulos do romance, sobrecarregados de inúmeras narrativas dispersas – reminiscência 

do peso que cada ser humano carrega ao tentar desempenhar o papel que a estrutura social 

lhe reserva. 

        “Kicking”, “Relapsing”, “Kicking Again”, “Blowing It”, “Exile”, “Home” e 

“Exit” parecem conferir um fio condutor ao romance. No entanto, somente alguns dos 

capítulos ou partes dos mesmos justificam os títulos dados por Welsh a cada um deles. A 

maioria dos capítulos são histórias isoladas que, aparentemente, não têm qualquer relação 

com o título atribuído à parte englobante. 

 

Kicking                                                                                                                                  1 

The Skag Boys, Jean-Claude Van Damme and Mother 

Superior; Juni Dilemmas No. 63; The First Day of the 

Edinburgh Festival; In Overdrive; Growing Up In Public; 

Victory On New Year’s Day; It Goes Without Saying; Junk 

Dilemmas No. 64; Her Man; Speedy Recruitment  

Relapsing                                                                                                                             69 

Scotland Takes Drugs In Psychic Defence; lhe Glass; 
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A Disappointment; Cock Problems; Traditional Sunday 

Breakfast; Junk Dilemmas No. 65; Grieving and Mourning 

In Port Sunshine 

Kicking Again                                                                                                                   107 

Inter Shitty; Na Na and Other Nazis; The First Shag In 

Ages; Strolling Through The Meadows 

Blowing It                                                                                                                          163 

Courting Disaster; Junk Dilemmas No. 66; Deid Dugs; 

Searching for the Inner Man; House Arrest; Bang To Rites; 

Junk Dilemmas No. 67 

Exile                                                                                                                                   225 

London Crawling; Bad Blood; There Is A Light That Never  

Goes Out; Feeling Free; The Elusive Mr Hunt 

Home                                                                                                                                 281 

Easy Money For The Professionals; A Present; Memories  

of Matty; Straight Dilemmas No. 1; Eating Out; Trainspotting 

at Leith Central Station; A Leg-Over Situation; Winter In  

West Granton; A Scottish Soldier 

Exit                                                                                                                                    323 

Station to Station 

 

A expectativa criada pelo índice apresentado no início do romance (constante da citação 

acima) de que se trata de facto de uma progressão narrativa (à semelhança daquilo que é 

comum num romance convencional), é depois frustrada pela experiência de leitura, a qual 

mostra que, além daquilo que é sugerido pelos títulos de cada capítulo, muitas outras 

narrativas mais pequenas vêm adicionar outros temas, outras histórias das vidas de 

personagens que subitamente aparecem para de novo desaparecerem, definitivamente, ou 

para reaparecerem algumas narrativas depois. 

        Os títulos das sete partes englobantes parecem pretender restringir a temática 

subjacente a cada um deles. Ao invés, os títulos dos sub-capítulos sugerem uma 

multiplicidade temática, uma riqueza de experiências discursivas que extravasam as meras 

fases da vida de um toxicodependente. Elas constituem narrativas que revelam a violência 

inerente às vivências do ser humano: simultaneamente dividido entre o papel de vítima e 

de perpetrador de acções de mal. 
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        Neste enquadramento, podemos reiterar a ideia de que a estrutura de Trainspotting 

não se enquadra nos cânones literários. Ao invés de uma construção, poder-se-ía falar de 

uma desconstrução de tudo o que o tempo foi fixando e tornando convencional. Trata-se, 

no fundo, de uma desconstrução das convenções literárias que visa denunciar a hipocrisia 

e o desajuste subjacentes às convenções sociais. 

 

 

 4.2. A estrutura fragmentária como reverberação do caos social  

 

Várias recensões críticas descreveram Trainspotting como “uma série de improvisações 

ligadas de forma frouxa e desconexa” ou uma “colagem de monólogos feita através de 

pretextos mínimos” (Morace, 2001: 38), pretendendo destacar a frágil capacidade literária 

de Welsh. No entanto, surgiram outras que sugeriam a existência de uma intencionalidade 

ideológica por detrás da estrutura fragmentária: “Will Self ‘saw’ the novel metaphorically, 

as a torch of awareness passed from one character to the next” (Morace, id.: 39). 

        A estrutura fragmentária pode efectivamente ser analisada como expressão da 

fragmentação social e da inerente degradação física e psíquica dos indivíduos 

representados em cada fragmento narrativo: os filhos da época pós-industrial, da mão-de-

obra escocesa (um dos pilares da economia britânica) e, em particular, da zona sub-urbana 

de Edimburgo, lançados para o desemprego durante os anos 80 (vd. Meadows: 17-21).  

        A forma como Welsh estrutura o romance pode ser interpretada como um dos 

mecanismos de que ele dispõe, enquanto escritor, para representar o contexto social 

incoerente e fragmentário em que as suas personagens se movimentam. O escritor justifica 

a ausência de um fio condutor no seu romance, afirmando que as suas narrativas constituem 

“a bunch of voices shouting to be heard” (in Morace: 39). De facto, pode afirmar-se que 

Welsh insere uma destas vozes isoladas em cada um dos quarenta e três capítulos, não 

permitindo ao leitor construir uma linha contínua de compreensão e de acompanhamento 

de determinada personagem e da sua história. Somente a leitura integral da obra lhe permite 

encontrar todos os pontos de contacto, aparentemente perdidos no texto, e encontrar a 

coesão possível. As “vozes” das personagens, como lhe chama Welsh, soam 

separadamente. No entanto, são coladas através do romance e, em uníssono, formam um 
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coro que conseguirá fazer-se ouvir. Neste sentido, podemos afirmar que a literatura se 

constrói aqui enquanto forma de resistência, fazendo ressoar as vozes dos que não são 

ouvidos pelas forças hegemónicas, e representando os que não têm representação. 

Efectivamente, a estrutura fragmentária do romance pode ser analisada como uma metáfora 

da fragmentação social, da separação dos indivíduos entre os socialmente formatados – os 

que aceitam os valores estabelecidos – e os desformatados – os que rejeitam a imposição 

ou sugestão dos mesmos. De facto, o desequilíbrio social torna-se inevitável num sistema 

de oportunidades desequilibrado. Referimo-nos, em particular, ao sistema de que foram 

vítimas os indivíduos retratados pelas personagens de Welsh. Eles foram as vítimas das 

políticas de “Monetarismo” que Thatcher levou a cabo durante a década de 80, as quais 

aumentaram impostos exponencialmente, acabaram com muitas das indústrias estatais e 

conduziram uma grande parte da classe trabalhadora do Reino Unido ao desemprego e a 

profundas dificuldades económicas. (in «The Early Thatcher Years: AD 1979-1987», 

online) 

        Numa sociedade seccionada entre uma classe média alta com recursos económicos e 

uma classe trabalhadora dependente de um ordenado mensal proveniente do trabalho 

industrial, maioritariamente proporcionado pelo Estado, é inevitável o descontentamento 

generalizado daqueles que se vêm obrigados a perder o seu emprego e que são, 

consequentemente, relegados para o plano mais baixo da estrutura social. Referimo-nos 

obviamente à classe trabalhadora e, em particular, àquela retratada por Welsh, que foi 

obrigada a viver em “council housing schemes” [habitação social], arquitectonicamente 

“artless”, do tipo “one fits all” (Morace, 2001: 8). Estas são casas que, à semelhança de 

roupas, de tamanho único, pretendem servir a todos de igual forma, e estão situadas em 

áreas degradadas, sem zonas verdes ou parques infantis, junto de fábricas ou de docas 

pejadas de produtos tóxicos (ambientes focados no filme baseado no romance de Welsh). 

São casas do tipo daquela em que alojam a tia de Monny (uma pretensa amiga de Begbie) 

acabada de chegar de uma ilha irlandesa com os seus inúmeros filhos: 

 

       The wifey goes up tae the council fir a hoose. The council sais tae her, whair´s it ye 

want tae fuckin stey, like? The woman sais, ah want a hoose in Princes Street lookin oantay 

the castle. (…) The cunts it the council jist laugh n stick the cunt n one ay they hoatline 

joabs in West Granton, thit nae cunt else wants. Instead ay a view ay castle, she’s goat a 
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view ay the gasworks. That’s how it fuckin works in real life. If ye a rich cunt wi a big 

fuckin hoose n plenty poppy.  

(Trainspotting: 115-6) 

 

        Neste ambiente social, em que os indivíduos não têm qualquer hipótese de 

desenvolver iniciativas pessoais, porque os rendimentos não lho permitem, resta-lhes 

sobreviver à custa de subsídios mínimos e de viver em estruturas habitacionais que, à 

semelhança dos produtos fabris, foram produzidas em série (sobretudo nas décadas de 70 e 

80). Paralelamente, como estruturas de apoio a estas zonas habitacionais, foram 

construídos parques de estacionamento e centros comerciais, também estes desadaptados 

da realidade social (a lógica comercial não funciona num contexto em que não há 

capacidade económica para qualquer tipo de compras que exceda os produtos de primeira 

necessidade). Esta incongruência está patente na descrição que Renton faz das zonas de 

Muirhouse em que devaneia, a caminho da casa de Forrester, um vendedor de drogas: 

 

 

       (…) a surge ay energy and ah get oaf at Pennywell Road, opposite the shopping centre, 

Ah cross over the dual carriageway and walk through the centre. Ah pass the steel-shuttered 

units which have never been let and cross over the park where cars have never parked. 

Never since it was built. Over twenty years ago. 

(Trainspotting: 18) 

 

         Podemos concluir que a estrutura do romance se apresenta aqui como reflexo de um 

real desconexo. Conforme se tentou demonstrar, do mesmo modo que o corpo social em 

que se movimentam as personagens se apresenta fragmentado, também o corpo do texto 

(enquanto objecto físico) é construído através da justaposição de narrativas aparentemente 

soltas.  

 

5. A arte: refúgio do imaginário e forma de resistência ao hegemónico 

 

O imaginário das personagens de Trainspotting está imbuído de inúmeras digressões por 

um espaço abstracto – um espaço onde as personagens têm a possibilidade de se 
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refugiarem das esmagadoras tensões sociais. É permanente a fuga que as personagens de 

Trainspotting fazem de uma vivência social marcada pela desigualdade de oportunidades, 

pela insegurança, pelo tédio, i.e., pela violência hegemónica. Tal como as formas de arte 

apresentadas por Renton – o desenho original que faz numa parede de uma casa de banho 

ou a reciclagem do lixo social que diz levar a cabo como encarregado de um museu – 

também o romance de Welsh é construído como o espaço por excelência onde o autor, as 

personagens e os leitores se podem refugiar do peso social. Trainspotting é o espaço onde 

Welsh inscreve os seus pressupostos; onde ele próprio se refugia do tédio da vida 

convencional (vd. Redhead, 2000: 139), e onde, ao mesmo tempo, cada leitor tem a 

possibilidade de construir, ele próprio, um mundo imaginário alternativo. Para as 

personagens de Trainspotting, o prazer que a imaginação e a criação lhes podem trazer 

constitui o único escape possível além, claro, do efeito anestésico proporcionado pelas 

drogas. No capítulo The First Day of the Edinburgh Festival, Renton deambula pela 

cidade em busca de um qualquer tipo de droga que amenize o seu estado de abstinência 

agudizante e, em último recurso, após a aquisição de dois supositórios de ópio e de sofrer 

o efeito causado pelos mesmos, entra numa instalação sanitária repugnante onde se alivia e 

se lança na criação de uma obra de arte a partir do esmagamento de uma varejeira – um 

insecto típico de ambientes degradados: “the vile bluebottle” (p.25). Com as vísceras e o 

sangue do insecto esmagado, ele escreve na parede o nome do seu clube de futebol 

favorito – “HIBS” – e regozija-se a olhar para o resultado final, interpretando-o como 

uma “obra de arte”, como algo que lhe dá prazer: 

 

(…) Ah open ma mitt tae see a huge, filthy bluebottle, a big, furry currant ay a bastard. 

       Ah smear it against the wall opposite; tracing out an ‘H’ then an ‘I’ then a ‘B’ wi ma 

index finger, using its guts, tissue and blood as ink. Ah start oan the ‘S’ but ma supply 

grows thin. Nae problem mawhich has a thick surplus, and complete the ‘S’. Ah sit far back 

as I can, without sliding intae the shit-pit below ays, and admire ma handiwork. The vile 

bluebottle, which caused me a great deal of distress, has been transformed intae a work of 

art which gives me much pleasure tae look at. Ah am speculatively thinking about this as a 

positive metaphor for other things in my life, when the realization ay what ah’ve done sends 

a paralysing jolt ay raw through ma body. 

(Trainspotting: 25) 
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         A reciclagem do lixo social e a sua transformação em arte apresenta-se como um dos 

meios que a “baixa cultura” tem para se distinguir da “alta cultura” (Bordieu [1979] 1984: 

282-3), e para definir uma identidade própria. De facto, para Renton, um magnífico quadro 

ou uma escultura da época clássica não representariam qualquer estímulo positivo, já que 

ele não reconhece qualquer legitimidade à sociedade que os produziu. Aquele desenho na 

parede é uma criação original; é uma das possíveis formas de arte da faixa social em que 

Renton se movimenta; é uma forma de arte produzida por aqueles que não encontraram 

um lugar na escala de valores pré-estabelecida pelo hegemónico e que, consequentemente, 

não têm capital económico ou capital cultural que lhes permita a sua ascensão.  

        Além de relevar o fascínio das suas personagens por formas de arte que não se 

encontram nos museus, o que contribui para a constituição de uma cultura àparte, Welsh 

não perde a oportunidade de criticar qualquer forma de arte proveniente da cultura 

dominante. Fá-lo no capítulo seguinte, “In Overdrive”, através de Renton, que deprecia 

severamente os representantes da cultura dominante, e que são, neste caso, um grupo de 

actores que vêm encenar uma peça em Edimburgo: 

 

One of the (china) dolls hands us a piece ay paper wi Brecht: The Caucasian Chalk Circle 

by Nottingham University Theatre Group on it. Doubtless a collection of zit-encrusted, 

squeaky-voiced wankers playing oot a miserable pretension tae the arts before graduating to 

work in the power stations which give the local children leukemia or investement 

consultancies which shut doon factories, throwing people into poverty and despair. Still, 

let’s git the board-treading ootay the system first. Fucking toss bags, don’t you agree, Sean, 

ma auld fellow former milk-delivering mucker?  

(Trainspotting: 29) 

 

        Renton representa o papel de artista e intelectual a quem cabe transformar artefactos 

vulgares em obras de arte e, deste modo, afirmar o poder do seu grupo social. Como ele 

afirma, no capítulo “The First Shag In Ages”, numa conversa com os pais de Dianne 

(uma rapariga menor de idade que conhecera numa discoteca e com quem, 

inadvertidamente, tivera relações sexuais), o lixo pode constituir uma fonte de “artefactos 

históricos da vida quotidiana dos trabalhadores”:  
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        – Ah’m a curator at the museums section of the District Council’s Recreation 

Department. Ah work wi the social history collection, based mainly at the People’s Story in 

the High Street, Renton lied, delving into his portfolio of bogus employment identities. 

They looked impressed, if slightly baffled, which was just the reaction he’d hope for.  (…)  

         – Ah rake around in people’s rubbish for things that’ve been discarded, and present 

them as authentic historical artefacts ay working people’s everyday lives. The ah make sure 

that they dinnae fall apart when they’re oan exhibition. 

(Trainspotting: 147) 

 

Renton discorre aqui sobre mais uma das suas identidades profissionais, tentando torná-la 

tão verosímil quanto possível. Do mesmo modo, tenta também conferir legitimidade às 

possíveis formas de expressão de um grupo social que é dominado por forças 

hegemónicas. Referimo-nos à classe trabalhadora, a qual Renton pretende representar. Ele 

pretende fazer-se passar por responsável de um museu; não um museu que exibe a “alta 

cultura”
10

, mas sim um museu onde se exibe a arte representativa da vida dos 

trabalhadores, daqueles cuja vida é estruturada por uma lógica mecanicista; daqueles que 

não têm capital económico e cultural que lhes permita dominar os meios de produção 

material e mental.  

        Apesar de se construir como representante de um grupo dominado, Renton não deixa 

de constituir também um símbolo da resistência ao hegemónico. No seu discurso, ele 

confere aos artefactos da vida dos trabalhadores – artefactos esses vasculhados por entre o 

lixo – o estatuto de obras de arte. O facto de serem trazidos para o museu e apresentados 

como tal, confere-lhes legitimidade. Eles são objectos lidos/interpretados por alguém 

como sendo objectos de arte, sendo também assim exibidos/apresentados. Conforme refere 

Alan Sinnfield, é essa leitura do objecto que o transforma numa obra de arte, e não o 

objecto em si próprio (vd. Sinnfield, 2004: 33). Renton tem essa função de catalizador 

cultural. Ele eleva o lixo dos dominados à categoria de arte, tentando, através dos seus 

produtos, dar-lhes visibilidade e legitimar a sua existência. 

                                                 
10

  P. Bourdieu descreve de modo exemplar o carácter discriminatório dos museus da “alta cultura”: “the 

sacred character, separate and separating of high culture – the icy solemnity of the great museums”  

(Bordieu, [1979] 1984: 34).  
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        Neste contexto, podemos afirmar que o facto de um grupo social se definir como 

dominado não significa que este seja destituído de qualquer poder. Ele insere-se na mesma 

economia de poder em que se inserem os grupos dominantes. A visibilidade é-lhe 

conferida por uma dialéctica de resistência e repressão, i.e., as suas formas de expressão 

(ou formas de arte) constituem formas de resistência que são reprimidas pelos grupos 

dominantes e subsequentemente rebatidas pelos primeiros, construindo-se um círculo de 

forças que acabam por conferir legitimidade àqueles que anteriormente não eram 

socialmente visíveis, e podendo, progressivamente, tornar possível a inversão da sua 

condição de dominados: 

 

A principal insight of recent theory is that repression and resistance are involved in the same 

economy of power. Anthony Giddens observes: ‘Power relations are always two-way; that is 

to say, however subordinate an actor may be in social relationship, the very fact of 

involvement in that relationship gives him or her a certain amount of power over the other’. 

Structure is enabling as much as constraining, therefore: it affords resources for both 

acquiescence and revolt. Another way to think this is to see that, for a subversive story to be 

handled and contained, it must be uttered, brought into visibility. To silence dissent one must 

first give it a voice; to misrepresent it, one must first present it. And once that has happened, 

there can be no guarantee that it will stay safely in its prescribed place. 

(Sinnfield, 2004: 35) 

 

         Na sequência desta análise, não podemos deixar de parte o próprio romance, também 

ele uma obra de arte, e também ele uma representação da “baixa cultura” e dos seus 

“artefactos vulgares” (Bordieu, [1979] 1984 282-3), o qual constitui uma incontestável 

afirmação de poder e de resistência ao hegemónico. A contestação da escrita de Welsh 

constitui a prova evidente daquilo que afirmámos. De facto, a literariedade da escrita de 

Welsh, ou a sua definição como obra de arte, não lhe foi conferida pela sua publicação 

sob o rótulo de romance ou de obra literária, mas pelo modo como foi lida; pelo contexto 

em que foi interpretada; pela legitimidade que lhe foi conferida. Neste sentido, vale a pena 

citar Alan Sinnfield: 

 

Idealist aesthetics often strives to discern an essential quality of literariness in admired texts, 

but actually a text may appear literary, or otherwise, depending on the contexts in which it is 
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regarded (…) film becomes an art because people move it into that discourse (…) In 

literature, as with the other stories we inhabit, only certain tellers have the power, normally, 

to define the boundaries of plausibility. Literature is writing that is acknowledged as such 

within a powerful publishing, reviewing and educational apparatus.  

(Sinnfield, 2004: 33) 

 

        Neste enquadramento teórico, estamos agora em condições de afirmar que foi o trazer 

para primeiro plano de um grupo de personagens representativas do lixo social que gerou 

os aplausos da classe trabalhadora escocesa, relegada para o desemprego e para a exclusão 

social; que gerou também o espanto e a curiosidade contidos no olhar lavado do leitor 

liberal e que, consequentemente, conferiu a inesperada notoriedade à escrita de Welsh.  
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PARTE V – A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA  

 

 

 

 

A whole Begbie mythology hud been created by oor lies tae each other n 

oorsels (…) 

Myth: Begbie has a great sense ay humour. 

Reality: Begbie´s sense ay humour is solely activated at the misfortunes, 

setbacks and weaknesses ay others, usually his friends.(…) 

Myth: Begbie’s mates like him. 

Reality: Begbie’s mates fear him. (…) 

Myth: Begbie backs up his mates. 

Reality: Begbie smashes fuck oot ay innocent wee daft cunts whae 

accidentally spill your pint or bump intae ye. Psychopaths who terrorize 

Begbie’s mates usually dae so wi impunity, as they tend tae be closer 

mates ay Begbie’s than the punters he hings aboot wi. He kens thum aw 

through approved school, prison n the casuals’ networks, the 

freemasonaries that bams share. 

(Trainspotting: 83 (fala de Renton)) 
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1. A violência simbólica 

 

Neste capítulo abordaremos as representações de violência simbólica presentes em 

diversos contextos de Trainspotting. O tipo de violência que nos propomos aqui analisar é 

aquela que medeia as relações de poder: entre o Estado e os indivíduos e entre os 

indivíduos no seio de um grupo – um tipo de relações que lhes permite sobreviver no 

âmbito do Social. Trata-se de um tipo de violência semelhante àquela interpretada por 

Bordieu na relação entre “o mestre” e os seus “Khammes” numa sociedade rural da 

Argélia do século XX (Bordieu, 1994: 155-199).  

        Pierre Bordieu definiu como “violência simbólica” aquela que o mestre (ou patrão) 

exercia para obter dos seus servos (ou empregados) uma relação de dependência 

irrevogável: um processo em que estes acumulavam uma dívida para com o mestre que só 

poderia ser paga caso outro mestre pagasse a referida dívida e contratasse assim os seus 

serviços, dando início a mais uma interminável relação, reminiscente da escravatura: 

 

Because the pre-capitalist economy cannot count on the implacable, hidden violence of 

objective mechanisms, it resorts simultaneously to forms of domination which may strike the 

modern observer as more brutal, more primitive, more barbarous, or at the same time, as 

gentler, more humane, more respectful of persons. This coexistence of overt physical and 

economic violence and of the most refined symbolic violence is found in all institutions 

characteristic of this economy, and at the heart of every social relationship: it is present both 

in the debt and in the gift, which, in spite of their apparent opposition, have in common the 

power of founding either dependence (and even slavery) or solidarity, depending on the 

strategies within which they are deployed.  

(…) Gentle, hidden exploitation is the form taken by man’s exploitation of man whenever 

overt, brutal exploitation is impossible. 

(Bordieu, 1994: 186) 
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Bordieu define estas formas de violência como “violência simbólica”, uma vez que ela não 

é percebida como tal; não é explícita; não abre feridas; não é, normalmente, condenada 

pela jurisdição, pois os danos não são totalmente perceptíveis: 

 

 (…) symbolic violence, the gentle, hidden, invisible form of violence, which is never 

recognized as such (…) cannot fail to be seen as the most economical mode of domination, 

i.e., the mode which best corresponds to the economy of the system” (Bordieu, 1994: 186). 

 

O tipo de relações de dependência ou exploração económica referenciado por Bordieu no 

seu estudo, não deixa, no entanto, de constituir um tipo de violência que causa vítimas: 

que oprime, que escraviza, que destrói subtilmente. De facto, podemos afirmar que nas 

relações sociais das sociedades capitalistas modernas são igualmente estabelecidos 

vínculos subtis de dominação de uns grupos sobre outros e de uns indivíduos sobre outros. 

Constituem relações em que está patente um tipo de violência abstracta (ou implícita) 

muito semelhante àquela que Bordieu observou na organização social pré-capitalista dos 

Kabyle (Bordieu, 1994: 155-199).  

 

 

1.1. A violência do Olhar 

 

As vivências representadas em cada um dos quarenta e três capítulos constituem histórias 

isoladas, de vivências isoladas, em que cada personagem fica entregue a si própria e à 

violência de Outros ou à solidariedade destes, ainda que enganosa ou temporária. A 

maioria das personagens apresenta um grau de vulnerabilidade que, repentinamente, 

possibilita a sua transformação num “corpo dissecado em laboratório”, a partir do qual se 

fazem as caracterizações mais grotescas. O seu corpo e a sua psique constituem 

receptáculos onde se inscrevem as mensagens exteriores. Constituem o espaço 

privilegiado que permite as mais diversas formas de violência: a agressão, o desprezo, a 

vingança, a violação ou a apatia. Constituem um espaço vandalizado pela agressão directa 

(física ou psíquica) ou pelo Olhar de Outros.   
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        É esta forma de violência – a violência do Olhar – que Welsh coloca nas descrições 

grotescas que a sua personagem principal, Renton, faz das inúmeras pessoas que se 

cruzam no seu percurso. É uma violência que não causa “dor” às pessoas que são alvo do 

seu Olhar e da crítica que lhe está subjacente, mas que “dói” de algum modo ao leitor, em 

virtude da ausência de solidariedade para com os Outros ou para com o seu sofrimento. O 

imaginário de Renton assemelha-se àquilo que Susan Sonntag descreve como “um espaço 

interior – um teatro”, onde se fazem “representações”, neste caso, de violência; onde ele 

pode agredir livremente todas aquelas pessoas que constituem obstáculos, que se tornam 

incómodas, ou que, pela sua simples presença, perturbam o seu Olhar e a sua linha de 

pensamento (Sonntag, 2003: 95). 

        Neste sentido, podemos destacar duas digressões de Renton, entre muitas outras que 

poderiam constituir exemplos deste tipo de violência imaginária, decorrente do contacto 

visual com os Outros. Uma delas constrói-se em torno de uma idosa que atrasa a partida 

do autocarro, colocando perguntas ao motorista acerca de horários e carreiras, e que se 

senta à frente de Renton. Subitamente, o seu imaginário fica pejado de “acções de mal” 

(doenças súbitas ou prolongadas) que ele gostaria que acontecessem à senhora idosa como 

vingança pelo pequeno atraso que esta causa, e que custa a Renton mais alguns momentos 

de sofrimento, causados pela síndrome da abstinência de drogas: 

 

She sits directly in front ay us. Ma eyes burrow intae the back ay her heid. Ah’m willing her 

tae have a brain haemorrhage or a massive cardiac arrest . . . no. Ah stoap tae think. If that 

happened, it would only haud us back even mair. Hers must be a slow, suffering death, tae 

pey her back for ma fuckin suffering. If she dies quickly, it’ll gie people the chance tae fuss. 

They’ll always take that opportunity. Cancer cells will dae nicely. Ah will a core ay bad 

cells tae develop and multiply in her body. Ah can feel it happening . . . but it’s ma body it’s 

happening to. Ah too tired tae continue. Ah’ve lost all hate fir the auld doll. Ah only feel 

total apathy. She’s now outside the moment. 

(Trainspotting: 18) 

 

A outra digressão, já citada neste trabalho
11

, é construída a partir da visualização de uma 

mulher com uma perna partida, que se encontra sentada no sofá, em casa de Forrester, um 

                                                 
11

 A citação encontra-se, na íntegra, na p. 42 desta dissertação. 
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fornecedor de drogas: “a gross bitch with a broken leg” (p.19) – uma mulher que não 

constitui qualquer entrave na prossecução dos objectivos de Renton, mas que no seu 

imaginário se transforma num misto repulsivo de humano e de animal, com um membro 

engessado, uma gordura exagerada, um cabelo artificial e um riso semelhante ao “zurrar 

de um burro” (id.). Ambas as digressões permitem que se leia a capacidade que o 

imaginário tem de levar a cabo acções de mal: um processo em que o Olhar capta os 

outros e os agride violentamente enquanto estes se mantêm ao seu alcance. 

 

 

1.2. Os Outros como “meios” para atingir os “fins” 

 

Em Trainspotting, o olhar violento sobre os Outros pode ser lido como o resultado da 

cultura individualista em que as personagens foram obrigadas a viver. Elas existem num 

ambiente em que os Outros constituem objectos utilitários na prossecução de objectivos, 

na sobrevivência social. Transformaram-se em meios para atingir fins. No universo de 

relações inter-pessoais do romance, verifica-se este ambiente industrializado em que não 

há lugar para sentimentos como a amizade, a solidariedade ou a compaixão:  

 

       –Yir her friend, ur ye no? 

       Ah’m tempted tae quote Johnny n say that we wir aw acquaintancies now. It sounds 

good in ma head: ‘We are all acquaintances now’ It seems tae go beyond our personal junk 

circumstances; a brilliant metaphor of our times. Ah resist the temptation. 

(Trainspotting: 11) 

  

         Seja a obtenção do prazer proporcionado pelas drogas ou pelo sexo, seja o lucro que 

possa provir de ambos, as pessoas (os Outros) são maioritariamente representadas como 

meios para se atingirem fins: prazer ou lucro. Isto é algo que está patente na forma como o 

vendedor de drogas (The White Swan [ou] Mother Superior), apesar de uma perna 

amputada (intervenção motivada pelas frequentes injecções nas artérias), se refere a 

Alison como uma fonte de rendimentos que ele poderia, em tempos, ter aproveitado: 
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(…) Easy fuckin meat. Ah could’ve hud the bitch doon Easter Rood in a short skirt n nae 

keks; gave her jab tae keep her quiet, n stuck her oan the flair ay the pish-hoose behind the 

shed. Could’ve hud the whole fuckin home support oan line-up, wi the White Swan standin 

outside chargin a fiver skull. Even wi a flunky thrown in, the margins wid be astro-fuckin-

nomical. 

(Trainspotting: 313) 

 

         Do mesmo modo, também na obtenção de drogas os Outros são vistos como objectos 

com uma utilidade, normalmente transitória. Quando se trata de corresponder a uma 

necessidade primordial, impera somente um objectivo: a satisfação dessa necessidade. 

Tudo o resto, incluindo as pessoas que servem de intermediários no processo de 

apaziguamento, se torna dispensável, uma vez atingidos os fins propostos.  

 

        Neste contexto, as causas deste Olhar violento sobre os demais ficam claras. 

Efectivamente, podemos inferir que a agressividade, a violência que é inscrita no Olhar do 

narrador sobre Outros não surge do nada. Ela reflecte um outro tipo de violência: aquela 

de que ele próprio é vítima enquanto membro do corpo social. A violência que o corpo 

social inscreve no indivíduo transfere-se para o Olhar e para os comportamentos que este 

tem em relação aos Outros. É um tipo de violência encapotada sob este Olhar taciturno: a 

violência das fábricas, das docas, do trabalho mal pago ou do desemprego – aquilo que 

Thomas Elsaessar descreve, na sua análise de A Clockwork Orange, como sendo “the 

inescapable, real violence he suffers in his waking life” (Elsaesser, 1976: 200) 

         Esta violência real estrutura toda a teia de relações das personagens de 

Trainspotting, assim como os seus comportamentos. Tal como os “actores sociais” 

representados, também elas constroem as suas histórias isoladamente – cada narrativa é 

delimitada fisicamente pela inscrição de um título e pela inscrição do título da narrativa 

seguinte. Elas reflectem o desalento típico de um período de recessão económica 

identificado como o período de capitalismo pós-industrial que se arrastou pelas décadas de 

70, 80 e 90 do século XX, com a massiva extinção de postos de trabalho na indústria. 

Como já referimos, esta foi a situação resultante das sucessivas políticas monetaristas que 

Margaret Thatcher tentou implementar para controlar a economia britância, e cujos 
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programas governamentais contribuíram sobremaneira para acentuar o individualismo 

generalizado: 

 

Monetarism asserts that control of the money supply (and thus avoidance of inflation (…) is 

the only economic role properly undertaken by the state or its central bank. (…) The 

unflinching application of monetarism brings hardship to many in Britain, as unemployment 

soars to levels unknown in recent decades. Beggars reapear on British streets. As a result 

Mrs Thatcher suffers early unpopularity. 

          («The Early Thatcher Years: AD 1979-1987», online) 

 

        É neste enquadramento que podemos colocar um novo horizonte de compreensão do 

romance, levando a cabo uma outra análise: o de que um ambiente social desequilibrado 

constitui o meio favorável (ainda que doentio) para que o homem seja sujeito a um 

processo de instrumentalização e consequente desumanização. Efectivamente, Welsh 

retrata um tecido social doente para o qual existem remédios extremamente caros, e que 

implicam escolhas, a maioria delas, fatais. Ou se escolhe apaziguar a doença social com 

anestésicos (álcool ou drogas), enfrentando os reveses da habituação e abstinência, os 

riscos da utilização de agulhas contaminadas e do sexo descontrolado, as doenças e a 

morte. Ou se escolhe tentar viver a vida convencional e ser instrumentalizado pela 

máquina capitalista de produção, cumprindo um horário rotineiro, levando a cabo tarefas 

mecanizadas e solitárias – industriais ou burocráticas – e terminar o dia afogando a 

angústia e a saturação no álcool disponível no pub mais próximo, continuando no dia 

seguinte, num interminável percurso castrador e doentio. Ainda que de outro modo, 

também esta última escolha pode ser considerada fatal, pois que constitui uma espécie de 

morte cerebral em que não há lugar para aquilo que identifica o homem com a sua faceta 

humana.  

        Na sua obra The Human Condition, Hannah Arendt descreve, de forma exímia, a 

ausência de sentido [“meaninglessness”] que decorre da instrumentalização (da relação 

cíclica entre meios e fins), quando esta é retirada do contexto fabril e generalizada a tudo o 

que existe, i.e., à vida humana: 

 

The issue at stake is, of course, not instrumentality, the use of means to achieve an end, as 

such, but rather the generalization of the fabrication experience in which usefulness and 
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utility are established as the ultimate standards for life and the world of men. This 

generalization is inherent in the activity of homo faber because the experience of means and 

end, as it is present in fabrication, does not disappear with the finished product but is 

extended to its ultimate destination, which is to serve as a use object. The 

instrumentalization of the whole world and the earth, this timeless devaluation of everything 

given, this process of growing meaninglessness where every end is transformed into means 

and which can be stopped only by making man himself the lord and master of all things (…) 

only in so far as the life process takes hold of things and uses them for its purposes does the 

productive and limited instrumentality of fabrication change into the limitless 

instrumentalization of everything that exists. 

(Arendt, 1958: 157) 

 

No seguimento desta análise, Arendt descreve, no entanto, a capacidade que o homem tem 

de pensar como forma de se libertar da sua condição de objecto integrante do processo de 

produção. Ainda na perspectiva da filósofa, a sua capacidade de pensar proporciona ao 

homem duas outras possibilidades: a acção e o discurso. Estas permitem-lhe criar, ser 

“imprevisível”, “começar histórias novas”, algo que só poderá fazer se em relação com 

Outros:  

 

“Action, as distinguished from fabrication, is never possible in isolation; to be isolated is to 

be deprived of the capacity to act. (…) History is full of examples of the impotence of the 

strong and superior man who does not know how to enlist the help, the co-acting of his 

fellow men.”  

(Arendt, 1958: 188-9).  

 

É ao usar estas capacidades, a acção e o discurso, que o homem se liberta da sua própria 

“instrumentalização”, da sua subjugação à máquina capitalista – algo a que Eichmann, o 

oficial alemão observado por Arendt em julgamento, não conseguiu escapar. A 

manufactura de cadáveres, ou “the order of the day” constituía para ele um processo 

automatizado, burocratizado a que ele não conseguiu reagir, não tendo usado a sua 

capacidade de reflectir (Arendt, 1964 1977: 288). 

        Arendt interpreta exemplarmente a perigosidade de um sistema originalmente fabril, 

o qual se generalizou a todas as áreas da vida humana. Numa sociedade dita capitalista, os 
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indivíduos que integram a chamada “working-class” constituem os alvos principais do 

sistema de produção em série. Tal como na fábrica, também no corpo social os indivíduos 

que se integram no “mainstream” recebem as recompensas sociais (algo semelhante a um 

selo de qualidade). Paralelamente, os que não se integram são encaminhados para a 

reabilitação (algo semelhante à reciclagem fabril) ou, caso apresentem comportamentos 

definidos como criminalizáveis (Poiares, 2004, p. 57), são relegados para o afastamento do 

corpo social através do encarceramento (como algo de incómodo e, por isso, 

acondicionado separadamente, à semelhança do lixo industrial).    

 

1.3. A tirania da escolha  

 

As escolhas dos indivíduos e as forças que as condicionam (o “Body Politic”, os pais, os 

amigos, os Outros, a sociedade) constituem um tema fundamental da crítica social que 

Renton leva a cabo ao longo de Trainspotting. A sua compreensão sugere também uma 

ligação a outros campos de acção da violência simbólica que já tivemos oportunidade de 

abordar, mas que agora têm uma outra luz. 

         Na chamada “sociedade de consumo”, o indivíduo não é apenas confrontado com as 

escolhas de produtos. A escolha estende-se a todas as áreas da vida em sociedade: a 

educação, a carreira profissional, a constituição de uma família, o sexo, o grupo de amigos 

ou a religião, entre outros. Barry Schwartz, no seu livro, The Paradox of Choice – Why 

More is Less, levou a cabo um estudo aprofundado das razões que levam os indivíduos a 

sofrer sob a tirania de um sistema supostamente libertador: 

 

When people have no choice, life is almost unbearable. As the number of available choices 

increases, as it has in our consumer culture, the autonomy, control, and liberation this variety 

brings are powerful and positive. But as the number of choices keeps growing, negative 

aspects of having a multitude of options begin to appear. As the number of choices grows 

further, the negatives escalate until we become overloaded. At this point, choice no longer 

liberates, but debilitates. It might even be said to tyrannize. 

(Schwartz, 2004: 2) 
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Schwartz demonstra, através de inúmeros exemplos, que, ao invés de constituir um factor 

positivo e gerador de satisfação, a abundância de escolhas pode, efectivamente, constituir 

um fardo (“a burden” (p.44)) potenciador de stress e insatisfação.  

        Curiosamente, em Trainspotting não parece ser a abundância de escolhas que 

constitui o problema principal, mas sim o facto de todos os indivíduos se subjugarem às 

escolhas dominantes, ou àquilo que o todo social escolhe. As escolhas são pesadas, não 

pela abundância, mas pela suposta obrigatoriedade a que submetem os indivíduos:  

 

“Choose mortgage payments; choose washing machines; choose cars; choose sitting oan a 

couch watching mind-numbing and spirit-crushing game shows, stuffing junk food intae yir 

mooth (…)”  

(Trainspotting: 49)  

 

Renton critica ironicamente a escolha do colectivo em detrimento da escolha do indivíduo. 

Por isso decide fazer outra escolha. Decide escolher aquilo que ele considera ser “não 

escolher a vida”: “I choose not to choose life”. Como afirma Robert Morace, Renton 

define-se mais através das suas “rejeições” do que das suas “escolhas”; “daquilo que não 

é; de quem não é” (Morace, 2001: 59).  

        É nesta sua tentativa de construir uma identidade que está patente a sua permanente 

desadaptação em relação ao Social e a sua crítica do mesmo. Renton debate-se 

recorrentemente com uma crise de identidade, na qual se depara com dois dilemas: 

escolher entre dois tipos de indivíduos (o toxicodependente ou o “straight guy”) e entre 

duas nacionalidades (a escocesa ou a britânica), com origem em pólos antagónicos da 

sociedade: 

 

Ah’ve never felt British, because ah’m not. It’s ugly and artificial. Ah’ve never really felt 

Scottish either, though. Scotland the brave, ma arse; Scotland, the shitein cunt. (…) Ah’ve 

never felt a fuckin thing aboot countries, other than total disgust. They should abolish the 

fuckin lot ay them. Kill every fuckin parasite politician that ever stood up and mouthed lies 

and fascist platitudes in a suit and smarmy smile.  

(Trainspotting: 228) 
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O problema da escolha de uma identidade não reside tanto nas alternativas ao dispor de 

Renton, mas sim no facto de ele não conseguir conferir legitimidade a nenhuma delas. 

Desde a escolha de produtos de consumo até à escolha de uma identidade, Renton rebela-

se contra a obrigatoriedade de o fazer. Afigura-se-lhe uma hipocrisia escolher algo que 

não está a fazer de sua livre e espontânea vontade, mas porque a sociedade lho impõe. Daí 

que faça a sua própria escolha e que, no final do romance, decida anular a escolha anterior 

(as drogas, o niilismo, a violência) e procurar uma nova identidade: “Now, free from them 

all, for good, he could be what he wanted to be.” (p.344). 

 

        Num universo recheado de falsas escolhas, Renton apresenta um leque que vai dos 

electrodomésticos, aos serviços bancários, à programação televisiva e à forma como se vai 

morrer. De facto, como já afirmámos, a ironia que imprime a esta digressão acerca das 

escolhas da sociedade capitalista decorre do facto de estas não constituírem escolhas, mas 

sim obrigações. Não é a liberdade de escolha que preside à aceitação de cada um destes 

“produtos”, mas a subjugação, a dependência de um hegemónico opressor. 

        É neste sentido que podemos analisar também a suposta escolha de um modo de 

morrer, o qual Renton faz questão de descrever pormenorizadamente: “Choose rotting 

away, pishing and shiteing yerself in a home, a total fuckin embarrassement tae the selfish, 

fucked-up brats ye’ve produced. Choose life. (p.18). Contrariamente à lógica da 

abundância que abordámos atrás (apanágio das classes dominantes), o declinar da vida (a 

debilidade, as doenças terminais, a velhice) é representada em Trainspotting como uma 

fase em que os indivíduos não têm possibilidades de escolha. É este o percurso dos 

dominados, dos filhos da classe trabalhadora de que Renton é o porta-voz. Para aqueles 

cujo corpo e cérebro foram enfraquecidos pela doença ou pelo tempo, a sociedade das 

escolhas múltiplas não reserva qualquer escolha. Ou, noutra perspectiva, a sociedade, mais 

uma vez, impõe uma escolha: a ausência de escolha. Neste tipo de sociedade, aqueles que 

detêm a menor quantidade de capital cultural e económico são os alvos preferenciais da 

“violência simbólica” (Bordieu, 1994: 185), os sujeitos de uma dependência velada, de 

uma escravização subtil ao hegemónico, em que os valores morais (a vida, a dignidade, a 

humanidade) são subvertidos em detrimento dos valores económicos.  

       Renton integra um sistema em que a corrida ao “capital cultural e económico” 

(Bordieu, id.: 181) constituem os motores da vida social; em que não há lugar para a 
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moralidade, mas somente para o dinheiro. Como afirma Renton, acerca do apartamento 

que a Câmara cedeu ao seu amigo Tommy:  

 

Tommy got it through the hotline. Fifteen thousand on the waiting list and nobody wanted 

this one. It’s a prison. It’s no really the council’s fault; the Government made them sell off 

all the good hooses, leaving the dross for the likes ay Tommy. It makes perfect sense 

politically. There’s nae votes for the Government doon here, so why bother daein anything 

fir people whae urnae gaunnae support ye? Morally it’s another thing. What’s morality goat 

tae dae wi politics, but? It’s aw aboot poppy. 

(Trainspotting: 315) 

 

        O encarceramento dos indivíduos numa sociedade movida pelo sistema de produção 

e consumo é exercido através de vários mecanismos que aparentemente não parecem 

violentos, mas que o são. Referimo-nos, por exemplo, à influência sub-liminar que os 

mass media conseguem ter na psique humana através do visionamento de imagens, da 

leitura de slogans, dos potentes apelos ao consumo que passam normalmente 

despercebidos. Numa entrevista a Steve Redhead, Welsh define-os como mecanismos que 

criam “falsas deficiências”, as quais os indivíduos tentam colmatar através da compra de 

produtos (Redhead, 2000: 143).  

        Neste sentido, aquilo que Renton denuncia em Trainspotting é uma cultura do medo 

– medo de não se corresponder às expectativas do todo; medo de não se ser enérgico, 

magro, saudável, belo, jovem – à qual está associada uma violência que, ainda que não 

seja explícita, não deixa de fazer as suas vítimas. Elas constam das estatísticas, como é 

corroborado por Barry Schwartz: “(…) increased choice may actually contribute to the 

recent epidemic of clinical depression affecting much of the Western world.” (Schwartz, 

2004: 5). É neste sentido também que Marilyn Manson, em entrevista a Michael Moore, 

define a manutenção do medo como a forma que os mass media têm de incentivar ao 

consumo: 

 

When you’re watching the news, you’re being pumped full of fear. There are floods. There 

is aids. There is murder. Cut… the comercial: ‘Buy the Acura!’, ‘Buy the Colgate!’, ‘If 

you’ve got bad breath, they’re not going to talk to you!’, ‘If you’ve got pimples, girls are not 
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gonna fuck you’. And it’s a campaign of fear and consumption. That’s what I think. That’s 

the all idea: Keep everyone afraid, and they´ll consume! 

(Marilyn Manson, in Moore, 2003: chapter 9) 

 

 

1.4.  O mundo convencional: opção ou fatalidade? 

 

        Society invents a spurious convoluted logic tae absorb and change people whae’s 

behaviour is outside its mainstream. Suppose that ah ken aw the pros and cons, know that 

ah’m gaunnae huv a short life, am ay sound mind etcetera, etcetera, but still want tae use 

smack? They won’t let ye dae it, because it’s a sign ay thir ain failure. The fact that ye jist 

simply choose tae reject whit they huv tae offer. Choose us. Choose life. Choose mortgage 

payments; choose washing machines; choose cars; choose sitting oan a couch watching 

mind-numbing and spirit-crushing game shows, stuffing junk food intae yir mooth. Choose 

rotting away, pishing and shiteing yerself in a home, a total fuckin embarrassement tae the 

selfish, fucked-up brats ye’ve produced. Choose life. 

        Well, ah choose no tae choose life. If the cunts cannae handle that, it’s their fuckin 

problem. As Harry Lauder sais, ah jist intend tae keep right on to the end of the road . . . 

(Trainspotting: 187, itálicos nossos) 

 

Este foi o parágrafo escolhido por Danny Boyle (nomeadamente, a citação sublinhada) 

para iniciar o filme intitulado Trainspotting, baseado no romance de Welsh. A personagem 

principal enuncia estas palavras em voz-off, num tom quase ofegante, com um ritmo 

musical acelerado (Iggy Pop), enquanto se assiste a uma cena em que ele e o seu amigo 

Spud correm pelas ruas de uma cidade, perseguidos por dois homens, supostamente os 

donos de lojas que eles acabam de roubar. Welsh colocou este parágrafo, não no início do 

romance, mas no capítulo “Searching for the Inner Man” (em que se narra a história do 

programa de reabilitação a que Renton é sujeito), a meio do romance, conferindo-lhe as 

características de um ponto de viragem. Este é o momento em que a personagem principal 

começa a tomar consciência da precariedade da sua vida. Até este momento do romance, 

Renton racionaliza as vantagens decorrentes do uso de drogas (o prazer obtido) e as 

desvantagens da vida convencional (um ciclo fatal de produção e consumo). A partir desta 

constatação (a de que a sua escolha é rejeitar a vida convencional), e até ao final do 
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romance, ele vai progressivamente avaliando as desvantagens decorrentes da sua escolha: 

a deterioração física e psíquica, a doença, a dependência química, a morte. Por fim, a sua 

escolha de abandonar tudo, deixa inferir o seu desejo, talvez utópico, de poder escolher 

algo diferente do “mundo convencional” e do “mundo da droga”, nos quais ele encontrou, 

sobretudo, desvantagens. De facto, podemos considerar esta digressão a epígrafe do 

romance; o ponto a partir do qual se constrói a diegese e o seu desenlace – um percurso 

que mostra as vantagens e desvantagens das escolhas do individuo e a tirania a que este se 

sujeita quando leva a cabo essas mesmas escolhas. 

        A escolha das drogas (escolha dissidente) apresenta um percurso com paralelismos 

em relação à escolha da vida convencional (escolha aprovada pelo hegemónico), uma vez 

que, aparentemente, ambas se revelam opções com carácter livre, mas ambas também 

mostram constituir estruturas que causam dependência. A primeira dependência, de 

natureza “bio-psico-social” (Ribeiro, 2004: 156), a segunda, de natureza social, não 

deixando, no entanto, de afectar também as outras facetas humanas. 

        Quando referimos que a escolha da vida convencional causa uma dependência no 

indivíduo, nalguns aspectos tão avassaladora como aquela que causam as substâncias 

tóxicas, referimo-nos ao facto de o homem ter que levar a cabo escolhas que acabam por 

encarcerá-lo num processo cíclico doentio do qual dificilmente se consegue libertar. Ele 

transforma-se num elo do circuito de produção e consumo da sociedade moderna. 

        Renton, nos seus monólogos interiores, dá-nos conta de uma relação dialéctica entre 

“opção” e “fatalidade”, entre o processo de dependência das drogas e o processo de 

subjugação ao “sistema capitalista de produção” (Foucault, 1994: 216), colocando-os 

numa relativa igualdade de circunstâncias: “Then yir theirs, no yir ain; the dependency 

shifts from the drug to them” (p.187). No primeiro processo, o indivíduo faz uma escolha 

inicial consciente e, progressivamente, vê-se enredado numa estrutura de 

privação/satisfação cíclicas (a dependência de substâncias químicas); no segundo, o 

indivíduo toma consciência de que está enredado numa estrutura social opressiva (aquela 

que lhe foi imposta desde o seu nascimento) e, progressivamente, vai-se apercebendo da 

sua desadaptação, e decide rejeitar esse encarceramento (a dependência do comummente 

aceite).    

       Se nos debruçarmos sobre alguns dos argumentos que a Psicologia apresenta para 

explicar o percurso de um indivíduo até se tornar toxicodependente, verificaremos que este 
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começa por escolher drogar-se, num estágio inicial do consumo, e que acaba por, 

fatalmente, se ver enredado na dependência física e psíquica (Ribeiro, 2004: 157), situação 

da qual dificilmente consegue libertar-se. De modo semelhante, se nos debruçarmos sobre 

o percurso do homem em sociedade, verificaremos que este é socializado através de um 

complexo de “aparatos, instituições e regulamentos” (Foucault, 1994: 212) que o subjuga 

e no qual ele se encontra “fatalmente” enredado. Escolher novos percursos de vida que 

impliquem sair do Social (rejeitar aquilo que é comummente aceite) constitui um estágio 

de consciencialização individual a que o indivíduo pode chegar, mas que não é possível 

concretizar na totalidade. A única possibilidade parece constituir o estabelecimento de um 

equilíbrio que permita a definição da sua identidade individual em correlação com o Social 

– algo que pode partir do espírito criativo de cada um, da sua resistência aos obstáculos 

hegemónicos, de práticas culturais, i.e. da criação de alternativas ao convencional.  

        Convém salientar que esta comparação entre o mundo da droga e o mundo 

convencional, como duas estruturas de significação diferentes, serve apenas para mostrar 

de que modo é representada, em ambas, a tirania inerente às escolhas das personagens de 

Trainspotting. De facto, a escolha da droga, ainda que censurada, ilícita e judicialmente 

condenada, constitui uma escolha possível (uma forma de construir uma identidade 

própria, de que a personagem principal de Trainspotting é a prova evidente). No entanto, 

essa escolha nunca pode ser realizada num mundo à parte. Ela constitui uma escolha 

impreterivelmente feita no contexto do mundo convencional. Efectivamente, nenhuma 

escolha escapa à jurisdição hegemónica do mundo convencional, e o mundo da droga não 

é aqui mais do que uma parte do mundo convencional, subordinado ao poder hegemónico. 

 

 

1.5. Trainspotting: o culminar do tédio 

 

O título do romance de Welsh, Trainspotting, assim como o título da trigésima nona 

narrativa do mesmo, “Trainspotting At Leith Central Station”, parecem estar 

relacionados com o passatempo a que se dedicam algumas pessoas no Reino Unido, e que 
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consiste em anotar o número das locomotivas que passam
12

. A única referência feita ao 

longo do romance acerca de “trainspotting” surge na voz de um idoso bêbado que Renton 

e Begbie encontram a vaguear junto à velha estação abandonada de Leith. Perante a 

atitude apreensiva e incomodada que Begbie demonstra, Renton acabará por perceber que, 

afinal, se trata do seu pai: 

 

An auld drunkard, whom Begbie had been looking at, lurched up ta eus, wine boatil in his 

hand. Loads ay them used this place tae bevy and crash in. 

– What yis up tae lads? Trainspottin, eh? He sais, laughing uncontrollably at his ain fuckin wit. 

– Aye. That’s right, Begbie sais. Then under his breath: – Fuckin auld cunt.  

– Ah well, ah’ll leave yis tae it. Keep up the trainspottin mind! He staggered oaf, his rasping, 

drunkhard’s cackles filling the desolate barn. Ah noticed that Begbie seemed strangely 

subdued  and uncomfortable. He wis turned away fae us. 

It wis only then ah realised thit the auld wino wis Begbie’s faither. 

(Trainspotting: 309) 

 

        Este idoso é construído como o representante de uma vivência à margem do Social; 

ele é um elemento das “classes dominadas” que escolheu refugiar-se no alcoolismo, ou 

cujo tédio (motivado por uma vida sem sentido) o empurrou para essa escolha. Ele espelha 

a vivência que também aqueles jovens podem vir a ter no futuro. Por isso, Begbie afasta o 

seu olhar. Encarar o seu pai bêbado é olhar-se a si próprio, também ele alcoólico, e essa 

imagem desagrada-lhe profundamente: “He wis turned away fae us” (p.309).  

        O velho bêbado [the old drunkard] é uma personagem que o leitor já havia 

conhecido noutro capítulo “There is a light that never goes out”, no qual não está 

expresso, de forma clara, tratar-se do pai de Begbie. No entanto, a mensagem perturbadora 

– aquela que nos leva a compreender a insatisfação e o desalento deste idoso, assim como 

da maioria das personagens retratadas – é a que surge nas entrelinhas, ainda no referido 

capítulo:  

 

                                                 
12

 “Trainspotting é um passatempo tipicamente inglês, que consiste em passar horas nas estações de 

caminhos de ferro a observar os comboios e a anotar os respectivos números, trocando depois essas 

informações com outros adeptos deste hobby.”  

(Trainspotting, Faria, 1996: 216 (nota de rodapé do tradutor)) 
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He looks at the young man in question and considers saying something, before deciding that 

he has nothing to say to him. He never had. The young man doesn’t even see him, his 

attention is foccused on getting in the drinks.”  

(Trainspotting: 264)  

 

É manifesta a dificuldade de comunicação entre eles. Begbie é fruto de uma relação não 

assumida; não é um filho de uma família nuclear convencional. Nem pai, nem filho têm 

qualquer relacionamento que lhes permita estabelecer um diálogo coerente. Nenhum deles 

reconhece ao outro legitimidade para isso. Eventualmente, o pai, que tomou conhecimento 

dessa sua função, nunca assumiu o seu papel de pai. Nunca brincou, conversou ou ajudou 

o seu filho a crescer e resta-lhe, no seu íntimo, algum arrependimento ou impotência 

perante uma tão grande responsabilidade não assumida. O filho nunca soube o significado 

de ter um pai e, consequentemente, despreza qualquer tentativa de comunicação. Resta-lhe 

raiva, azedume, frustração por nunca ter sido amado como filho. Para ele, o pai é um 

estranho, um falhado, um bode expiatório do seu destino, da sua vida, também ela falhada. 

É também este papel de “pai falhado” e arrependido que Welsh constrói quando Sick Boy, 

chorando amargamente, se acerca do berço onde jaz a sua filha bebé, morta por falta de 

atenção e cuidados (vd. p. 54).  

        Ainda no capítulo “There Is A Light That Never Goes Out”, que tal como 

“Trainspotting At Leith Central Station” se situa quase no final do romance, é 

importante salientar o sentimento de nostalgia que perpassa a mente do idoso enquanto vê 

o grupo de jovens a pedir bebidas no pub. Ele relembra um passado social e 

sentimentalmente rico, preenchido por inúmeras pessoas, por relacionamentos, por 

satisfação, e constata um presente preenchido por produtos tóxicos que vieram ocupar, ou 

tentar colmatar o espaço vazio. O vício constrói-se, afinal, como um passatempo corrosivo 

que progressivamente se expande, não deixando espaço para mais nada: 

 

The old drunkard sees that the young man enjoys his company and his drink. He remembers 

when he himself was in that position. The enjoyment and the company faded away, but the 

drink didn’t. In fact, it expanded to fill the gap left by their departure.  

(Trainspotting: 264) 
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         Referimos atrás que os títulos do romance e de um capítulo do mesmo “parecem estar 

relacionados com o passatempo” que consiste em anotar números de locomotivas. 

Julgamos que o seu significado pode ser muito mais amplo do que o mero significado 

literal, ou aquele que consta dos dicionários da língua inglesa. Por exemplo, algumas 

pesquisas na Internet sugeriram uma segunda possibilidade de sentido para o título. Trata-

se do uso que é feito do vocábulo “trainspotting” para se referir à busca de uma veia 

adequada para a introdução de drogas na corrente sanguínea: “the search for a vein that is 

prominent enough to inject drugs into” (in «The meaning of Trainspotting», online) No 

entanto, aquele que se nos afigura o significado mais pertinente, (o nosso terceiro 

significado), está relacionado com todo o conjunto de sintomas sociais que o passatempo 

“trainspotting” pode reflectir. Este constitui uma ocupação de bêbados, de crianças e 

idosos pobres, afinal, de marginalizados. É uma ocupação do tempo daqueles cujo tempo 

não é preenchido pelos bens da sociedade de consumo moderna. Efectivamente, é nesta 

acepção que se pode falar de uma adequação do título àquilo que Welsh pretende reflectir. 

Tal como os “trainspotters”, também as suas personagens são pessoas excluídas da 

sociedade. Também elas repetem os mesmos gestos e comportamentos todos os dias, à 

semelhança das crianças ou idosos que registam ciclicamente os números das locomotivas 

em blocos que vão coleccionando para depois mostrarem a outros “trainspotters”, prova de 

que anotaram um número de chegadas e partidas superior. Também as personagens de 

Welsh buscam de forma cíclica e rotineira modos de financiar a sua dependência. Elas 

mentem, enganam, burlam, roubam para poderem continuar a manter uma dependência 

psico-física avassaladora, ora delírio pacífico, ora sofrimento agudizante. Também eles 

buscam no uso de drogas uma forma de colmatar a ausência de sentido da vida social e o 

consequente tédio daí resultante. 

        O capítulo “Trainspotting At Leith Central Station”, com apenas quatro páginas, é 

um dos capítulos mais curtos do romance, mas é aquele em que parecem aglutinar-se todos 

os sintomas de uma sociedade doente, sinistra, em mudança, mas uma mudança sem 

perspectivas aliciantes, pejada de niilismo, de frio sentimental, de relações humanas vazias 

de sentido, de acções de mal, de violência gratuita, i.e., de violência pela violência, sem 

qualquer outra intencionalidade.  

        Estes sintomas de doença social vão transparecendo nos diversos momentos narrados 

por Renton. Acabado de chegar de Londres, depara-se com a sua cidade, mas esta parece-
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lhe “sinistra e estranha” [“sinister and allien”]. No seu percurso a pé, é surpreendido pelo 

barulho vindo de uma ruela em que um amigo seu, Second Prize, vomita, na sequência de 

uma possível ressaca. Depois de amparar o seu amigo, este agride-o e Renton acaba por 

colocá-lo num táxi e mandá-lo para casa. Apesar de se estar numa quadra festiva, os 

amigos parecem manter os seus comportamentos agressivos e parecem até tê-los 

intensificado. Renton entra no pub local; é de imediato recebido com uma boas palmadas 

nas costas de Begbie, e fica a saber de mais um amigo doente (com SIDA), Matty, alguém 

a quem ele iniciara nas drogas duras. Entretanto, Begbie elogia-o e convida-o a corroborar 

mais uma lista de proezas violentas, com o que Renton concorda obedientemente.  

        Ao invés da verdadeira amizade, é o medo que Begbie provoca nos seus pares que 

constitui a sua forma de manter o relacionamento. O medo é a sua principal (ou única) 

estratégia de dominação – constitui um modo de exercer violência simbólica sobre os que 

o rodeiam. Todos corroboram as suas declarações e obedecem ordeiramente a quaisquer 

dos seus olhares ou gestos. Begbie refugia a sua frustração, enquanto ser humano privado 

de uma parte da sua humanidade, numa repetição cíclica e sem sentido [meaningless] de 

acções de mal. Ele é o único do grupo de amigos que não é toxicodependente, mas tem 

também a sua dependência. Ele é viciado na violência: o seu “ego” constrói-se através da 

agressão ao Outro, e a manutenção desse comportamento é a única forma de manter o 

prestígio conquistado. Ele pretende ser representado como um “duro”, um “garanhão fora 

do comum” (como se lê na tradução portuguesa, p. 333) [“hardman and stud 

extraordinaire” (p. 308)], o que não invalida que não seja também, à semelhança dos 

outros, uma vítima do sistema e das suas próprias escolhas face ao mesmo. 

        Se analisarmos a violência como a resposta vingativa à exclusão, ao tédio; como um 

resquício do poder dos dominados, então ela é também parte integrante de um passatempo 

cíclico, repetitivo, gratuito, sem nexo; repete-se, sem se saber as razões que a 

fundamentaram; torna-se no resultado daquilo que Arendt descreve na sua análise das 

acções de mal de Eichmann, como “ausência de reflexão” [“thoughtlessness” (Arendt, 

[1964] 1977: 287)]. Tal como o uso das drogas, do álcool, do tabaco, também a violência 

se tornou num hábito. O Outro, o desconhecido que surge na rua, ou em qualquer outro 

lugar, é construído como um suspeito, um inimigo, um alvo a abater, sem que este tenha 

praticado qualquer agressão. O desenlace violento pode surgir motivado por um mero 
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detalhe: um contacto visual ou físico, ou o simples facto de um indivíduo estranho surgir 

no horizonte. É este tipo de motivação que leva Begbie a mais uma abrupta cena violenta: 

 

We were silent on our journey towards Begbie’s until we came upon a guy in Duke Street . 

Begbie hit him in the face, and he fell. The gadge briefly looked up before trying to pull 

himself intae a foetal position. Aw Begbie said wis ‘wide cunt’ as he put the boot intae the 

prostrate body a couple ay times. The expression the guy had (…) was mair one ay 

resignation tham fear. (…) We left the guy slumped on the pavement as we continued our 

walk in silence, neither ay us looking back once. 

(Trainspottting: 309) 

 

        Neste capítulo, que repete o título do romance, focam-se sucintamente os pontos 

essenciais desenvolvidos ao longo das múltiplas narrativas do romance. Notemos que, na 

citação acima, além do negativismo decorrente das acções violentas, está também patente 

a necessidade de segurança, de sentimentalidade. Referimo-nos à descrição de Renton 

acerca da vítima de Begbie; à “posição fetal” em que esta se coloca, tentando proteger-se 

da agressão.  

        De facto, neste último capítulo, Renton refere, por três vezes, a sua casa em Leith: a 

segurança que sente por estar perto de casa, o seu desejo de chegar à casa da sua mãe, à 

sua cama em casa da mãe, num esboço reminiscente do conforto fetal do seio materno. 

Renton mostra, aqui, aquilo que constitui a ausência, ou o silêncio na vida do grupo de 

amigos que é retratado: a falta de genuinidade de sentimentos e um desejo (a maior parte 

das vezes subvertido pela tentação das drogas, do álcool e do grupo de amigos) de fugir a 

esse ambiente sentimentalmente frio e de reconstruir a sua auto-estima; de poder ser 

solidário e verdadeiro; de poder desenvolver sentimentos humanos amordaçados; de poder 

escolher a vida [“Choose life.” (p.187)]. Não se trata de uma vida repleta dos produtos de 

consumo da modernidade, aqueles que Renton ironicamente refere no capítulo “Searching 

for the Inner Man” (p.187-8), mas das características que conferem a felicidade ao 

homem, i.e., que lhe conferem a humanidade.  

        Após algum tempo em Londres, Renton regressa para se construir, aqui, como o 

“trainspotter”, o viajante imaginário, não o que fica sentado a ver passar os comboios, 

mas aquele que chega e que parte, numa busca incessante de uma identidade perdida. A 
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sua cidade parece-lhe estranha; os prédios foram reconstruídos e pintados; a estação está 

abandonada e vai ser substituída por um supermercado e por um complexo de piscinas; os 

amigos estão física e psiquicamente doentes ou já morreram, vítimas das drogas e da 

SIDA. Numa reflexão crítica quase sobre-humana, num lampejo de lucidez emergente do 

cárcere social, ele sente um desejo enorme de encontrar a essência, de se libertar do vazio 

e do tédio que preenche a sua vida. Então parte e regressa, e volta a partir. Essa busca da 

sua própria identidade, e da genuinidade que lhe está inerente, levá-lo-á a trocar o único 

lugar onde possui laços familiares, amigos, ruas e edifícios que fazem parte da sua história 

individual, por um país desconhecido onde terá a liberdade de começar de novo, de, afinal, 

interromper um percurso aparentemente destrutivo e de nascer de novo, de usar aquilo que 

Arendt descreve como a faculdade de acção [“the faculty of action”] e como natalidade 

[“natality”]:  

 

The life span of man running toward death would inevitably carry everything human to ruin 

and destruction if it were not for the faculty of interrupting it and beginning something new, 

a faculty which is inherent in action like an ever-present reminder that men, though they 

must die, are not born to die but in order to begin (…) The miracle that saves the world, the 

realm of human affairs, from its normal, “natural” ruin is ultimately the tact of natality, in 

which the faculty of action is ontologically rooted. It is, in other words, the birth of new men 

and the new beginning, the action they are capable of by virtue of being born. Only the full 

experience of this capacity can bestow upon human affairs faith and hope, those two 

essential characteristics of human existence which Greek antiquity ignored altogether (…) 

counting hope among the evils of illusion in Pandora’s box. 

(Arendt, 1958: 246-7) 

 

Arendt descreve a “natalidade” como a capacidade que o homem tem, não só de se 

reproduzir biologicamente, mas também de recomeçar – de interromper o percurso de 

decadência (física, psíquica e social) inerente à sua condição humana, e de começar algo 

de novo; de se reconstruir enquanto ser humano. Esta característica permite-lhe sair da 

apatia, da submissão incondicional à fatalidade do destino, possibilitando a tomada de 

consciência da sua própria existência e co-existência com Outros. 

        Partindo do enquadramento teórico construído pela filósofa, poder-se-ia descrever a 

decisão de Renton como uma viragem no seu percurso como ser humano; como uma saída 
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da apatia, face à injustiça e ao desequilíbrio sociais. Num momento que aqui definimos 

como “o culminar do tédio”, Renton conseguiu recorrer a essa sua capacidade humana de 

recomeçar, de transformar a sua vida em algo mais do que um “hobby”. Para isso, ele 

teve que usar da sua reflexão crítica e recorrer àquilo que Arendt define como sendo a 

“faculdade de agir” (uma faculdade “ontologicamente enraizada na natalidade” (Arendt, 

1958: 247), uma das capacidades inerentes à condição humana e que permite ao homem 

evitar a sua própria destruição. 
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PARTE VI – A VIABILIZAÇÃO DA VIDA HUMANA 

 

 

 

        I eventually told my parents about my being HIV positive. My Ma just cried and held 

me. The auld man said nothing. (…) When he was pressed by his wailing wife to speak. He 

just said: – Well, there’s nothing to say. He kept repeating that sentence. He never looked 

me in the eye. 

        That night, back at my flat I heard the buzzer go. (…) A few minutes later my auld 

man stood in the doorway with tears in his eyes. (…) He moved over to me and held me in 

a crushing grip, sobbing an repeating: – Ma laddie. (…) 

        I cried loudly and unselfconsciously. As with Donna, so with my family. We have 

found an intimacy which may have otherwise eluded us. I wish I hadn´t waited so long to 

become a human being. Better late than never, though, believe you me. 

(Trainspotting: 262, (fala de David)) 

         

 

 

 

 

 

 



 125 

 

 

 

 

 

 

 

1. A responsabilidade do homem 

 

Num projecto de significação onde se pretendem detectar e analisar representações de 

violência, e tendo em conta a componente prática que, com a teorização de Stuart Hall, se 

imprimiu à disciplina de Estudos Culturais, julgamos relevante procurar algumas respostas 

para a questão da violência (da sua vertente conflituosa ou destrutiva) e para a viabilização 

da existência humana. Como afirma o crítico cultural Ziauddin Sardar “Against the 

urgency of people dying in the streets, what in God’s name is the point of cultural 

studies?” (1997: 38). 

        Neste sentido, levaremos a cabo algumas interpretações que nos permitam construir 

tentativas de resposta ao problema da violência, i.e., da possível redução dos seus efeitos 

destrutivos para o homem – questão na qual a reflexão crítica, a acção e a consequente 

assunção de responsabilidade, do ser humano pelo ser humano, se apresentam como 

hipóteses plausíveis, e eventualmente imprescindíveis, na prossecução desses objectivos. 

 

 

1.1. A dialéctica do poder e da violência 

 

Importa ver, em primeiro lugar, a relação que os dois mecanismos de coerção 

representados em Trainspotting, a reabilitação e a prisão, podem ter com as noções de 

poder e de violência, e com os instrumentos necessários para que esta última possa ser 

exercida. Na sua obra On Violence, Hannah Arendt apresenta-nos um vasto leque de 

conceitos e de possibilidades de interpretação que podem contribuir para uma análise 

profícua neste âmbito. Poderíamos, por exemplo, centrar-nos na interpretação que a 
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filósofa faz do poder e da violência, descrevendo-as como duas palavras-chave que, entre 

outras, designam o domínio do homem sobre o homem: “Power, strenght, force, authority, 

violence – these are but words to indicate the means by which man rules over man; they 

are held to be synonyms because they have the same function” (Arendt, 1970: 43) No 

entanto, apesar de terem a mesma função, Arendt define-as, mostrando a sua 

especificidade e relevando a oposição entre as duas palavras: “Power and violence are 

opposites; where the one rules absolutely, the other is absent. Violence appears where 

power is in jeopardy, but left to its own course it ends in power’s disappearance” (Arendt, 

id, 1970: 56).  

        Ora, é exactamente neste desaparecimento do poder que podemos situar a activação 

dos mecanismos coercivos do Estado. Em Trainspotting, os dois mecanismos aplicados 

aos indivíduos, a reabilitação e a prisão, são activados quando indivíduos pertencentes a 

sub-culturas (grupos que se constroem à margem da cultura dominante) deixam de 

reconhecer qualquer poder às forças dominantes da sociedade a que pertencem. 

Consequentemente, estes são colocados sob a alçada das instituições de controle da cultura 

dominante (tribunais, centros de reabilitação, prisões). A aplicação das medidas de 

recuperação social (re-inserção), ou de encarceramento (afastamento da sociedade) são 

representadas em Trainspotting como violência, ainda que aparentemente isenta das suas 

formas explícitas, i.e., de agressões físicas. A violência está patente na ideia de intrusão ou 

de subversão que os mecanismos de controlo levam a cabo. Ela é representada através 

daquilo que Renton denomina de “dissecação dos indivíduos” (p.187), ou de terapias 

desenvolvidas pelos “polícias da mente” [“thought polis” (p. 89)], em que os mesmos têm 

que pôr a nu a sua personalidade:  

 

Rehabilitation is shite; sometimes ah think ah’d rather be banged up. Rehabilitation means 

the surrender ay the self. 

(Trainspotting: 181)  

 

        Estes mecanismos, além dos seus fins terapêuticos, (a reposição do equilíbrio social, 

etc), não deixam de ter, também eles, uma componente violenta, já que implicam a 

modificação da personalidade individual, daquilo que Arendt define como “human 

distinctness” ou “uniqueness” (1958: 176). Eles integram terapias reminiscentes daquela 
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que é representada em A Clockwork Orange de Anthony Burgess – uma terapia de 

reabilitação denominada “Ludovico Treatment”, levada a cabo pelo estabelecimento 

correccional onde é internado Alex, a personagem principal do romance. Esta terapia 

consiste num controverso tratamento de reabilitação que implica o visionamento 

incessante de imagens violentas (usando grampos que mantêm os olhos abertos durante 

horas), de modo a levar o indivíduo violento, ou com comportamentos desviantes, ao 

arrependimento e à adopção de comportamentos convencionais (Burgess, [1962] 1996): 

116-132). 

        Efectivamente, se observarmos a personagem central de Trainspotting, também ele é 

sujeito a estes métodos violentos. Eles constituem os instrumentos de regulação social à 

disposição da máquina governativa, os quais constituem sintomas da ausência de poder, 

ou da ineficácia do poder exercido pelos organismos que esta máquina possa controlar. 

Deste modo, o exercício de coerção – aquilo que Foucault descreve como “the gentle way 

in punishment” (Foucault, [1975] 1977: 105) – e a violência que lhe está inerente, surge 

como a alternativa do governo para a ausência de legitimidade (afinal, de poder) que lhe é 

conferida. De facto, o governo continua a exercer poder, mas somente sobre aqueles que 

consentem o exercício desse poder, conferindo-lhe assim legitimidade: “Power (…) 

belongs to a group and remains in existence only so long as the group keeps together” 

(Foucault, id.: 44) Sobre aqueles que não consentem [the dissent] resta-lhe o uso de 

instrumentos de coerção, de violência, verificando-se assim a teoria de Arendt de que a 

violência entra em acção sempre que o poder está ameaçado ou diminuído. Esta apresenta-

se como uma forma de violência simbólica, parte integrante de uma “cultura de controle”, 

considerada necessária (para a qual os Estados não encontraram ainda substituição) e que 

levanta, no entanto, muitas questões, quanto à sua eficácia e legitimidade (vd. Garland, 

2001: 168).  

        Neste sentido, podemos também analisar a relação de Begbie com os seus pares. Ele 

é o protótipo do indivíduo violento que mantém a subjugação dos Outros através de uma 

estratégia de violência. À semelhança de um grupo que se pretende definir como 

dominante, ele pretende instituir em torno de si próprio o culto do líder. Ele constrói-se 

como o melhor do grupo – na conquista das mulheres, na perícia dos seus roubos, nos 

jogos de snooker, mas, essencialmente, no seu papel de líder. Como os seus pares não lhe 

reconhecem poder, restam-lhe os instrumentos de violência de que dispõe. Isto é algo que 
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leva a cabo de duas formas: ou perpetrando actos violentos perante os seus pares 

(encenações de pancada: canecas atiradas, ou navalhas que esventram pessoas presentes 

nos pubs que frequenta), ou deitando olhares fulminantes sobre eles de modo a obter a sua 

concordância ou cumplicidade. De um modo ou de outro, a sua supremacia é obtida à 

custa da chantagem psicológica e de um culto do medo a que todos os seus “amigos” 

anseiam escapar na primeira oportunidade. Prova desta sua fragilidade e da sua 

incapacidade de exercer qualquer poder, bem como de que somente através de diversas 

formas de violência é que mantém o seu vínculo com os outros, é a fuga de Renton para 

Amesterdão – uma fuga com o dinheiro de um negócio que caberia a Begbie, Spud e Sick 

Boy. Na digressão levada a cabo pela consciência de Renton, estão patentes as marcas 

deixadas por este culto do medo, construído por Begbie e venerado por todos:  

 

(…) He looks back briefly before striding out the door. If he bumped into Begbie now, he 

was finished. As soon as he lets that thought form consciously in his head, he almost 

collapses with fear. 

(Trainspotting: 341) 

(…) That left Begbie. He could find no sympathy for that fucker. A psycho who used 

sharpened knitting needles when he went to sort some poor cunt out. Less chance of hitting 

the rib cage than with a knife, he’d boast. Renton recalled the time when Begbie had glassed 

Roy Sneddon, in The Vine, for fuck all. Nothing other than the guy had an irritating voice 

and Begbie was hungover. It was ugly, sickening and pointless. Even uglier than the act 

itself, was the way that tey all, including Renton, had colluded with it, even to the extent of 

creating fictitious scenarios to justify it. It was just another way of building Begbie’s status 

as somebody not to mess with (…) 

(Trainspotting: 343) 

 

Neste sentido, podemos afirmar que a violência de Begbie se fundamenta na sua 

incapacidade de exercer poder sobre os seus amigos. A conivência destes mantem-se, não 

pelo poder que este representa, mas pelo medo que estes têm de se transformar em vítimas 

das suas “acções de mal”. 
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1.2. A violência: uma doença psicológica 

 

Uma vez mostrada uma possível aplicação dos conceitos arendtianos de poder e de 

violência ao contexto de Trainspotting, passaríamos a uma análise sucinta da violência 

como comportamento típico de indivíduos psicologicamente doentes ou sob o efeito de 

produtos tóxicos. Todavia, englobamos nesta análise todos os indivíduos que não sofrem 

de qualquer desses efeitos e que, apesar disso, revelam sintomas idênticos aos dos 

referidos indivíduos. Neste sentido, sugerimos que a violência é intrínseca a cada 

indivíduo e não somente àqueles cujo estado de consciência é alterado por situações 

explicadas pela Medicina. 

        A delinquência, a criminalidade, e afinal a violência inerente à acção humana são 

justificadas por inúmeras teorias, da Psicologia, às Ciências Sociais, à Criminologia e à 

Filosofia. De facto, afigura-se irresolúvel a questão de determinar as causas dos chamados 

“comportamentos desviantes”. Inúmeros estudos apontam para causas físicas ou psíquicas, 

hereditárias ou sociais, ou para um misto de causas inextricável (Shoemaker, 2005; Box, 

1971; Brown, 1998; Meadows, 2001). No entanto, antes de abordar a questão da 

responsabilidade, parece-nos relevante referir os indivíduos categorizados pela Psicologia 

e pela Psiquiatria como “psicopatas” ou “sociopatas”. No seu estudo, Donald Shoemaker 

descreve as características dos mesmos como sendo:  

 

(…) impulsiveness, inability to relate to others, inability to learn or profit from experiences, 

lack of guilt or remorse for harmful behaviour, insensitivity for pain of others (and even 

relative insensitivity to pain experienced by oneself), repeated transgressions (…) 

irresponsibility (…) 

(Shoemaker, 2005: 65)  

 

Efectivamente, neste excerto podemos identificar diversos, senão todos, os sintomas de 

Begbie, aquela que consideramos ser a personagem mais violenta de Trainspotting e a que 

o seu próprio amigo Renton chama de “psicopata”. Obviamente, não nos compete aqui 

detectar sintomas ou encontrar respostas para as doenças do foro psíquico a que o ser 

humano está sujeito. No entanto, será relevante notar que alguns sintomas desta “doença”, 

facilmente detectáveis no delinquente encarcerado ou sujeito a reabilitação, não são tão 



 130 

facilmente detectáveis no cidadão socialmente integrado, o que não significa que este não 

revele alguns deles. Vejamos pois, de que modo se pode construir esta perspectiva.  

        Se analisarmos as personagens de Trainspotting, não as poderemos certamente 

caracterizar todas como potenciais “psicopatas”. No entanto, além do grupo de jovens 

toxicodependentes, os familiares, os amigos mais distantes, todos, em geral, revelam 

sintomas, se não de psicopatia e sociopatia, pelo menos de apatia, o que consideramos 

características da sua desumanização. Referimo-nos à rejeição de qualquer culpa, à 

insensibilidade face ao sofrimento de Outros ou à irresponsabilidade. O grupo de amigos 

assiste à decadência física e psíquica e à morte dos seus pares, mostrando uma frágil 

solidariedade e isentando-se de qualquer responsabilidade por esses acontecimentos. 

Como está patente no diálogo entre Begbie e Renton:  

 

–Ye ken thit Tommy’s fuckin sick? 

–Aye. Ah’d heard. 

–Go n fuckin see the cunt whin yir up. 

–Aye, Ah plan tae dae that. 

–Too fuckin right You ay aw fuckin people should. Ah’m no fuckin blamin you Rents fir 

Tommy, ah sais that tae fuckin Second Prize (…) It’s every cunt’s ain fuckin life. 

(Trainspotting: 308) 

 

 

Esta apatia em relação ao Outro pode ser, em parte, justificada pela premente necessidade 

de drogas que afecta todo o grupo de amigos, e que suplanta qualquer sentimento de 

solidariedade que possam eventualmente ter para com Outros. No entanto, estes sintomas, 

que atrás referimos como típicos da sociopatia ou “disease of sociopathy” (Shoemaker, 

2005: 65), e que indicam um problema de desadaptação de um indivíduo em relação à 

sociedade, podem aplicar-se a pessoas dependentes de drogas, mas também a pessoas ditas 

normais, i.e., que não estão sob o efeito de quaisquer produtos que alterem o seu estado de 

consciência.  

        Os sintomas da chamada “sociopatia” são recorrentemante representados em 

Trainspotting, denotando a desumanização a que, não só a droga, mas a acomodação e a 

subjugação a um ambiente social doentio, pode relegar o ser humano. Referimo-nos, por 

exemplo, à apatia ou ausência de vínculos afectivos de Nina em relação aos seus 
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familiares, incluindo o seu tio acabado de falecer; ou ao facto de a namorada de Renton 

envenenar a comida de clientes com os seus diversos fluidos corporais e com veneno para 

ratos (Trainspotting: 301-305). Esta é uma narrativa onde estão bem patentes os 

sentimentos perniciosos de quem se sente vítima de Outros, de quem tem preconceitos em 

relação ao Diferente, numa total desresponsabilização em relação a possíveis doenças que 

possa causar, ou até, à morte – consequências possíveis dos seus actos. 

 

1.3. As teodiceias 

 

Um outro aspecto relevante no processo de desresponsabilização é o das justificações que 

o homem procura incessantemente para as suas acções de mal (acções que visam a 

destruição de Outros), essencialmente construídas a partir do exterior. O termo teodiceia, 

cunhado por Leibniz, refere-se a estas justificações fundadas em entidades abstractas: 

Deus, o Diabo, a “burocracia” (Arendt, 1964 1977: 290), o “complexo de Édipo”, o 

“Zeitgeist” 
13

 (id.: 296), as psicopatias, a sociedade, o instinto animal, o destino, os 

Outros. São justificações nas quais o próprio homem não se inclui, como se as suas acções 

não fossem realmente suas. Girard fala-nos, de modo exemplar, desta fatalidade 

voluntária que o homem construiu, ao longo dos tempos, para justificar a sua própria 

violência: 

 

        The notion of an instinct (or if one prefers, an impulse) that propels men toward 

violence or death – Freud’s famous “death wish”– is no more than a last surrender to 

mythological thinking, a final manifestation of that ancient belief that human violence can be 

attributed to some outside influence – to gods, to Fate, to some force men can hardly be 

expected to control. Once again, it is a mode of thought that refuses to confront human 

conflicts squarely. It is an act of evasion, an attempt to “pass the buck” and find a solution in 

a situation which makes such a solution increasingly difficult. 

(René Girard [1972] 2005: 154) 

 

                                                 
13

 Zeitgeist: die Gesamtheit der Meinung, die für eine Epoche typisch sind. (Langenscheidt Wörterbuch, 

1997), (Zeitgeist: a totalidade do pensamento típico de uma época. (nossa tradução))  
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Esta procura de um bode expiatório para a culpa individual está patente ao longo de todo o 

romance Trainspotting. Encontramo-la nas justificações que Renton, no seu quase 

permanente monólogo interior, tenta encontrar para as suas acções de mal: a sociedade, o 

governo, os Outros e até o Diabo: 

 

        Ah look again at the joint burning away in her hand. Ah try tae feel something. 

Anything. What ah’m really looking for is the demon, the bad bastard, the radge inside ay 

me who shuts down ma brain, who propels hand to joint and joint to lips and sucks and 

sucks like a vacuum cleaner. He’s no coming oot tae play. Maybe he doesnae live here any 

mair. All that’s left is the nine-to-five arsehole. 

(Trainspotting: 300) 

 

Renton atribui mesmo a esta entidade diabólica o papel de “fechar o seu cérebro”, i.e., de 

o inibir do uso da razão, o que lhe permitiria discernir claramente entre bem e mal. Aqui, 

essa entidade exterior é representada como a responsável pela sua própria destruição, o 

que está patente na tentação de voltar a usar a droga, após um doloroso processo de 

desintoxicação. Apesar de deixar transparecer que tem valores morais, (que sabe o que é o 

bem e o mal), Renton acaba sempre por situar a sua propensão para o mal em razões 

exteriores a si mesmo. Esta entidade que aparentemente rouba a razão, assume, ela 

própria, acções daquele que, num processo de vitimização, se lhe entrega. É interessante 

verificar as duas interpretações que Renton leva a cabo, no excerto citado atrás, desta 

teodiceia diabólica. Por um lado, uma representação de algo semelhante ao tenebroso 

diabo do Inferno de Dante, ou àqueles que Collin de Plancy define no seu Dicionário 

Infernal como “prestes a devorar almas” ([1825] 2002: 144). Por outro lado, uma 

representação do seu oposto, um diabo mais simpático – o Mefistófeles de Margarida e o 

Mestre de Bulgakov, o diabo que “não aparece, não vem cá fora para brincar”, que 

abandonou a alma de Renton, deixando somente “the nine-to-five arsehole”, i.e., o homem 

entregue a si próprio, à sua responsabilidade. De facto, num ou noutro papel o Diabo não 

deixa de constituir, na acepção aqui apresentada, mais uma teodiceia no universo das 

justificações para a violência humana, ainda que ela possa ser apresentada, nos nossos 

tempos, destituída da seriedade ou da veracidade que lhe era atribuída, por exemplo, na 

Idade Média. 
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 1.4. A dignificação do Outro 

 

        Pode-se afirmar que o fenómeno da violência é constitutivo da própria condição 

humana. Se exorcizarmos todos os demónios que supostamente iludem o homem da sua 

inocência, a questão que se coloca é que ele é deixado a nu, i.e., entregue à sua 

consciência (e à sua própria violência), sem quaisquer roupagens que cubram a sua culpa. 

Como afirma Manuel Frias Martins, é essencial que tomemos consciência da nossa 

condição violenta:  

 

(…) violence exists in each of us as a defining element of our very being in the world. To 

live with others is to be in conflict with others. It is to exercise power over others and to 

suffer the effects of others’ power over us (…) we, each one of us, are the first victims of 

violence that defines us as agents of violence – or rather, as victims of the violence through 

which we act out our own socialization. 

(Martins, 2007: 142) 

 

        Uma vez considerada a violência como um fenómeno inerente a cada indivíduo e à 

sua experiência social, seria relevante verificar de que modo é que o homem pode adoptar 

comportamentos consonantes com esse aspecto da sua condição humana, i.e., como é que 

o homem pode isentar-se de acções destrutivas da sua própria condição, de modo a 

garantir a existência de seres humanos no futuro. René Girard ajuda-nos a colocar alguma 

luz sobre esta questão, para a qual se afigura impossível encontrar respostas definitivas. 

Girard aponta para uma natureza dualista da violência, benéfica e maléfica, definindo os 

rituais como “o exercício regular da boa violência” ([1972] 2005: 38). De facto, a 

assunção de que somos seres violentos e de que podemos utilizar essa violência latente em 

nós de duas formas, negativa ou positiva (como se a violência constituísse uma energia 

acumulada), pode ajudar-nos a “racionalizar a nossa própria violência, a torná-la benéfica 

e a colocá-la ao serviço do bem comum” (Martins, 2007: 151, nossa tradução). Igualmente 

relevante neste contexto é a perspectiva arendtiana de que viver é sinónimo de luta, de 

concorrência, de dessassossego, podendo mesmo inferir-se que viver é um acto violento: 
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Have not men always equated death with “eternal rest,” and does it not follow that where we 

have life we have struggle and unrest? Is not quiet a clear manifestation of lifelessness or 

decay? Is not violent action a prerogative of the young– those who presumably are fully 

alive? Therefore are not praise of life and praise of violence the same? 

(Arendt, 1969: 69) 

 

E também Sorel, na sua obra do início do século XX, já relevava essa característica da 

violência (ou, segundo ele, da “energia” necessária à “revolução”) como essencial na 

distinção e luta entre classes, de modo a conduzir a uma existência social equilibrada: 

 

Not only can proletarian violence ensure the future revolution but it also seems the only 

means by which the European nations, stupefied by humanitarianism, can recover their 

former energy. (…) if a united and revolutionary proletariat confronts a rich bourgeoisie 

eager for conquest, capitalist society will reach its historical perfection. 

(Sorel, 1999: 78-9) 

 

         Nestas perspectivas, a energia contida na violência é apresentada como a base do 

progresso da humanidade, ou como algo que pode ser subsumido no que R. Girard define 

como “benefitial violence” ou “good violence” (Girard, [1972] 2005: 38). Quanto à sua 

implicação moral, ela articula-se, de certo modo, com a interpretação que Henry E. Allison 

faz da relação entre moralidade e egoísmo. Afirmando a formação de um quadro de 

valores que precede a orientação do indivíduo para o mal ou para o bem, este autor destaca 

que a consciencialização ou “racionalização” (a assunção de que existem valores) é 

essencial para que o homem possa escolher uma opção: 

 

(…) evil occurs, not because there are commitments to bad values, but because of a failure to 

orient to values per se.  

(Allison, 2001:157) 

 

        Sendo isto certo, não é menos certo que as novas formas de mal que surgiram com o 

desenvolvimento tecnológico dos séculos XX e XXI ameaçam promover a destruição total 

da humanidade. Foi esta consciência de um perigo eminente que motivou, na altura da 

chamada guerra-fria, a análise que Arendt levou a cabo na sua obra, On Violence, e na 
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qual se encontra a ideia de que a manutenção da paz (a ausência de guerras entre Estados), 

ainda que uma paz relativa (constantemente ameaçada), só é possível através de um 

processo de “dissuasão”: 

 

The “apocaliptic” chess game between the superpowers, that is, between those that move on 

the highest plane of our civilization, is being played according to the rule “if either ‘wins’ it 

is the end of both”; it is a game that bears no resemblance to whatever war games preceded 

it. Its “rational” goal is deterrence, not victory, and the arms race, no longer a preparation for 

war, can now be justified only on the grounds that more and more deterrence is the best 

guarantee for peace. 

(Arendt, 1969: 3-4) 

 

Perante um cenário em que as armas de destruição maciça funcionam como demonstração 

de poder por parte dos Estados – aquilo que Arendt definiu como um árbitro: “final arbiter 

in international affairs” (1968: 5) –, e em que o terrorismo e o combate ao mesmo 

parecem constituir dois pólos num processo de fatal agudização da violência, afigura-se 

urgente que o homem leve a cabo escolhas responsáveis (escolhas que preservem a vida de 

Outros e, inerentemente, a sua própria vida), proporcionando assim vias para a 

“consolidação de uma ética de responsabilidade global” (Nunes, 2001: 85). 

        Na escolha que o homem possa vir a fazer das suas acções tem de estar 

obrigatoriamente subjacente uma nova ética que permita que o ser humano continue a 

existir. A escolha da destruição do ser humano é inerentemente anti-humana. Não é, por 

isso, típica de seres ditos racionais. Foi neste sentido que filósofos como Hannah Arendt, 

Emmanuel Levinas e Hans Jonas levaram a cabo interpretações acerca das acções de mal 

decorrentes do regime hitleriano, num esforço congregado para a criação de uma nova 

ética fundada na responsabilidade. Além do “Imperativo Categórico” de Kant, cunhado 

pelo filósofo numa época em que se desconheciam as formas de mal que os regimes 

totalitários do século XX viriam a introduzir, Hans Jonas sugere um novo imperativo: 

 

Act so that the effects of your action are compatible with the permanence of genuine 

human life. Act so that the effects of your action are not destructive of the future possibility 

of such a life. Do not compromise the conditions for an indefinite continuation of humanity 

on earth (…) 

(Jonas, 1984:11) 
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        É neste contexto que Hannah Arendt, na sua obra, The Life of the Mind, se interroga 

sobre a importância da reflexão crítica, da possibilidade que o homem tem de recorrer à sua 

capacidade racional e, subsequentemente, de se abster de acções que visem a destruição 

humana: 

 

The question that imposed itself was: Could the activity of thinking as such, the habit of 

examining whatever happens to come to pass or to attract attention, regardless of results and 

specific content, could this activity be among the conditions that make men abstain from 

evil-doing or even “condition” them against it?” (Arendt, 1978: 5) 

 

De facto, esta possibilidade que o indivíduo tem de reflectir sobre as opções que se lhe 

colocam, toma uma dimensão crescentemente assustadora, quando ela se coloca, já não ao 

nível do cidadão comum, mas ao nível dos grandes administradores das causas públicas, e, 

especialmente, quando à sua disposição estão instrumentos como as armas nucleares e 

biológicas. Como a filósofa afirma: 

 

(…) there are indeed, few things that are more frightening than the steadily increasing 

prestige of scientifically minded brain trusters in the councils of government during the last 

decades. The problem is not that they are cold-blooded enough to “think the unthinkable,” but 

that they do not think. Instead of indulging in such an old-fashioned, uncomputerizable 

activity, they reckon with the consequences of certain hypothetically assumed constellations 

without, however, being able to test their hypotheses against actual occurrences. 

(Arendt, 1969: 6) 

 

        Hannah Arendt apresenta uma ampla análise filosófica das condições a que está 

sujeita a vida humana, do papel da violência na mesma e das capacidades que o homem 

tem de pensar, de evitar a prática de acções destrutivas e de se situar numa plataforma 

racional pluralista como formas de viabilizar a sua própria existência. É neste 

enquadramento que Arendt releva a “actividade de pensar” (Arendt, 1978: 5). Segundo a 

filósofa, o homem tem a capacidade de interromper o curso da vida, em especial quando 

este se incline para uma vertente destrutiva, e de começar algo de novo (Arendt, [1958] 

1998: 246). 
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        Em suma, poderemos afirmar que a ética da responsabilidade preconizada por Arendt 

constitui um processo dinâmico, ininterrupto, pluralista, em que o homem precisa de 

reflectir criticamente, de agir, i.e., de interromper processos passíveis de o desumanizar ou 

de inviabilizar a sua existência futura.  

 

        Podemos agora retomar Trainspotting, tentando compreender o carácter moralizante 

do seu final, designadamente no que respeita à decisão de Renton de interromper a linha 

destrutiva da sua vida e de mudar, de “começar algo de novo”, de escolher a vida: 

“Choose life.” (Trainspotting: 187). Renton, à semelhança de Alex, a personagem central 

de A Clockwork Orange, começa de novo. É no enquadramento teórico daquilo que 

Arendt interpreta como sendo uma responsabilidade/culpa inerente à ausência de 

intervenção, que melhor podemos situar os comportamentos de passividade que Renton e 

os amigos revelam sempre que Begbie agride violenta e injustamente qualquer indivíduo 

que desperte a sua raiva. O medo impede-os de intervir, mostrando aquilo que Renton 

denomina de “cobardia moral”, uma conivência silenciosa com as acções de mal do seu 

amigo:  

 

It was just another way of building Begbie’s status as somebody not to mess with, and their 

own indirectly, through their association with him. He saw it for the extreme moral 

cowardice it was. 

(Trainspotting: 343)  

 

        É também com base nesta argumentação que podemos acrescentar um outro aspecto: 

o de que a violência (enquanto acção) é geradora (ou potenciadora) de violência, mas que 

a ausência de violência (enquanto ausência de acção) é também geradora de violência, 

uma vez que não contribui para que a violência diminua ou cesse. Na primeira acepção – a 

de violência enquanto acção – trata-se daquilo que Jean-Pierre Faye refere como: 

 

 o drakõn da vingança incessantemente transferida: hybris hybrin tiktei ‘a violência gera 

violência’ ou, para repetir as palavras das chansons de geste medievais, «a imoderação gera 

a imoderação». Esta corrente geradora de violência, esta estranha e geradora gramática que 

gera a própria linguagem (…) 

(Faye, 1996: 260).  
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Trata-se de um ciclo vicioso que aparentemente conduz os indivíduos à destruição 

recíproca.  

        Na segunda acepção – a de violência enquanto ausência de acção – constitui aquilo 

que Arendt refere na interpretação acima como “guilt by silence”, uma forma indirecta, 

simbólica de os indivíduos corroborarem a continuação do exercício da violência, de 

viabilizarem a destruição de Outros e de, inerentemente, viabilizarem a sua própria 

destruição.    

   

        Para concluir, consideramos pertinente relevar um último aspecto inerente ao 

processo de responsabilização do homem. Trata-se da necessidade de dignificar o Outro. 

Kant postula esta ética pluralista no seu “Imperativo Categórico” “Age apenas segundo 

uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (Kant, 

1786 1986: 59). O respeito por este imperativo implica que o homem tente escolher 

acções, no seu relacionamento com os Outros, que uma vez aplicadas por Outros a si 

próprio, não ponham em causa a sua felicidade, a sua dignidade e afinal a sua essência 

humana. Segundo Kant, “agir segundo uma máxima que se possa tornar universal”, é não 

recear que essa máxima possa um dia ser aplicada a si próprio. Neste sentido, o Livre 

Arbítrio deverá conduzir o homem exclusivamente para atitudes de respeito e dignificação 

do Outro: garantir a existência e a felicidade do Outro é afinal garantir a própria existência 

e felicidade. Como afirma, de modo exemplar, Manuel Frias Martins: 

 

Dignifying the other so that we dignify ourselves may seem like a generous illusion in this 

day and age (which is just like any other age) that is marked by the soaring egoism of petty 

power. However, it is only by following this path that the common good can be reached. Be 

that as it may, the dignifying process of being ourselves as human beings freed of violence 

can only be achieved if we understand our own violence as well as the violence with which 

we see our own face in the mirror of others’ violence. 

(Martins, 2007: 152) 
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“Devemos vencer o isolamento do nosso espírito, devemos renovar os nossos 
contactos com o resto do universo. Senão estamos perdidos, perdidos porque 
separados. É preciso mostrar, incansavelmente que o nosso interesse é o 
interesse de outros, que o nosso futuro é o futuro dos outros. E, quando digo 
“os outros”, não penso apenas nos outros seres humanos, que com toda a 
evidência nos são idênticos ( …) Quando o homem negligencia o cultivo da 
sua dimensão interior, transforma-se numa engrenagem da máquina, torna-se 
escravo das coisas; e assim, de humano, fica apenas com o nome. 

                                      Dalai-Lama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainspotting constitui um romance de resistência ao hegemónico. A escolha de uma 

linguagem subversiva, de temas ilícitos ou reprovados pelas forças dominantes, constitui 

uma forma de exercer um tipo de cidadania activa – de mostrar factos sociais relegados ao 

silêncio; de usar a “liberdade positiva” de que nos fala Isaiah Berlin; de escolher, ao invés 

de deixar que a sociedade imponha as suas escolhas (Berlin, 1998: 191-242). É esta a 

escolha de Welsh, e aquela que o autor coloca na voz de Renton, o seu heterónimo por 

excelência. O autor escolhe usar um discurso alternativo que subverte o discurso 

hegemónico e que apela não às recompensas materiais da sociedade capitalista, mas à 

valorização ontológica do indivíduo. O seu discurso é simultaneamente construtivo e 

constitutivo de uma realidade fragmentada. É um discurso que recusa a integração social, 

visando mais a reprodução dramática de factos da realidade e, com ela, a sua possível 

transformação.  

          Tal como tentámos demonstrar, a linguagem apresenta-se em Trainspotting como 

uma prática cultural que possibilita a construção da identidade individual no seio da 

comunidade ou, e recorrendo ao pensamento de William Ray, “a practice that addresses 

the conflict between social uniformity and self-individuation” (Ray, 2001: 93). Quanto aos 

dispositivos literários assentes no calão hiperbólico, na estrutura narrativa fragmentada, 
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nas personagens niilistas, no realismo grotesco, na fantasia, na recorrência do dialecto 

escocês e no humor negro, eles podem ser vistos como um misto difuso de mecanismos 

literários aparentemente inocentes e/ou sem um alcance definido. No entanto, na realidade 

eles congregam-se para levar ao leitor uma poderosa mensagem de resistência, de 

denúncia da opressão, de necessidade de mudança. 

        Podemos afirmar que a escrita de Welsh, depreciada por muitos e variados críticos, 

assume o seu cariz literário não pela adequação formal aos cânones, mas pela subversão 

dos mesmos – pela negação da aura transcendente que é costume atribuir à literatura. Alan 

Sinnfield recorda-nos justamente o seguinte: “Usually, in our culture, literature is 

envisaged as ‘rising above’ its conditions of production and reception; as transcending 

social and political concerns and other such mundane matters” (Sinnfield, 2004: 31). Ora, 

o que Trainspotting faz é exactamente negar esse mau entendimento do lugar que cabe à 

literatura no seio da cultura. 

       À nossa linha de pensamento presidiu sempre a preocupação de detectar formas de 

violência sob os inúmeros dispositivos literários utilizados. Tentámos investigar as 

possíveis representações de violência inerentes à linguagem, ao discurso, à organização 

diegética e à temática – designadamente às relações entre corpo individual, social e 

político. Conferimos uma ênfase especial à questão da liberdade de escolha por esta 

constituir o ponto em torno do qual se constrói o discurso da personagem principal do 

romance. Contudo, também reiterámos a impossibilidade de os indivíduos fazerem 

escolhas totalmente livres, isto é, tentámos demonstrar a permanente influência que as 

forças hegemónicas têm sobre as escolhas individuais, quer estas sejam feitas no âmbito de 

uma sub-cultura (a cultura da droga) ou no âmbito da cultura dominante. Neste sentido, foi 

das disciplinas sociais que tomámos muitos dos enquadramentos teóricos que nos 

permitiram explicar as escolhas feitas por Renton ao longo do seu percurso diegético. Do 

mesmo modo, tentámos compreender as razões que levam Renton a escolher o mundo da 

droga e depois a escolher sair do mesmo, resistindo ao mal que o rodeia (à decadência 

psíquica e física, à hipocrisia, à violência simbólica e explícita), decidindo mudar o curso 

da sua vida e construir uma nova identidade que lhe permita preservar a sua própria vida e 

abster-se de “acções de mal”.  

        Foi também com base nesta capacidade de mudança demonstrada por Renton que 

desenvolvemos as perspectivas arendtianas de reflexão crítica, acção e responsabilidade, 
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bem como aquela que Girard nos oferece acerca da violência como dualidade benéfica ou 

maléfica. De facto, Renton demonstra que a violência com que tem de construir a sua 

vivência em sociedade pode ser modificada, pode ser desviada do mal e direccionada para 

o bem – para a preservação da vida, para o desenvolvimento de sentimentos genuínos, e 

para uma vivência onde possa ser aquilo que, de facto, deseja ser. Apesar do universo 

violento em que se vê obrigado a viver, Renton não deixa de expressar, ainda que de forma 

ténue, a sua sentimentalidade – a qual se pode constatar em referências a pessoas que 

merecem a sua admiração ou compaixão. Recordamo-nos sobretudo da sua mãe, da bebé 

Dawn ou de Spud que, como ele diz, “had never hurt anybody” (p.343). 

        É ainda importante salientar que Renton, através do seu percurso diegético, constitui 

um símbolo da violência – a violência que está subjacente à acção, mas também à ausência 

de acção, i.e., ele mostra de que modo a legitimação das acções de mal dos seus amigos 

(expressa através da simples apatia, do silêncio, ou da concordância) constituem, também 

elas, “acções de mal”. Neste sentido, e retomando a noção de René Girard, a personagem 

Renton é também o símbolo da “violência benéfica” – a violência de um indivíduo que 

consegue guiar a sua energia para a viabilização da vida: da sua e de Outros.  

 

 

          No final deste percurso, podemos concluir que aquilo que preside à definição da 

identidade de um indivíduo, bem como às escolhas que faz ao longo da sua vida, consiste 

num processo em constante devir, numa relação dialéctica entre aceitação e rejeição das 

condições bio-sócio-culturais da vida humana. Todavia, trata-se de um processo em que o 

homem não se pode abster da reflexão acerca da sua própria condição humana e da 

impreterível relação com os Outros que esta implica. É neste sentido que salientamos, 

mais uma vez, a pertinência incontornável das perspectivas de Hannah Arendt no 

respeitante à capacidade que o homem tem de interromper processos destrutivos e de 

começar algo de novo, chegando assim a uma ética da responsabilidade individual isenta 

de bodes expiatórios – a uma assunção altruísta de que a extirpação da humanidade de 

Outros constitui a sua própria desumanização.  
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GLOSSÁRIO  

(adicionado à edição norte-americana de Trainspotting: 

   WELSH, Irvine. (1996) Trainspotting. New York, London: Norton) 

 

affie—afternoon 

bairn—child baby 

bams—jerks 

barry—great, terrific 

baws—balls 

beamer—red-faced, embarrassed 

bevvy—drink 

birl—turn 

biscuit-ersedseIf—pitying 

bog—men’s room 

bollocks—testicles 

bools—marbles 

box—can be ‘head’ as in ‘ootay yir box’ or ‘asshole’ as in ‘he stuck it up his/her box’ 

brar—brother 

brassic—broke 

broat—brought 

buckin—fucking 

bung—to lend someone money, to tip 

buftie—homosexual male 

burd—bird, female friend 

caird—card 

catboy—”my man” 

chibbed—knifed, stabbed 

chippy—joiner, carpenter, or chip-shop (fast food outlet) 

choc-box—asshole 

coffin-dodger—senior citizen 

collies—drugs 
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copped—obtained (often female company) 

cowpin—shagging, fucking 

crack—banter 

cunt—all-purpose term for someone else, either friendly or unfriendly 

cuntchy—’you cunt that you are’ 

daft—idiotic, stupid 

deek—look 

dippet—stupid 

dosh—money 

doss—real, as in “a doss cunt” 

draftpaks—nutters, low lifes, or a container for alcohol 

DS—drug squad 

durex—condom 

eywis—a!ways 

fitba—football, soccer 

foostie—rancid, poxy 

gadge—guy 

gaff—apartment 

gear—works or clothes, or stolen goods 

gig—the scene, or a concert 

giro—government unemployment benefit check 

giro-drops—bogus addresses for those checks 

greet—cry 

gunge—messy fluids 

gypo—pleb or scruff 

Hearts, Hibs—football teams 

hirays, hireys —money 

hotchin—abundant, packed full of 

jellies, jelly tots—tranquilizers in capsules, often injected intravenously 

Joe Baxi—cab 

joiner—carpenter 

jungle cat—”the man” on the prow1 scoping for companionship 
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k.b.ing—being rejected, given the elbow, turned awav 

keks—underpants 

ken, kent—know, known 

labdick—cop 

likesay—vou know 

loupin —stinking 

lurve—love 

mantovani—chicks 

rninge—as mantovani 

muckers—mates, buddies 

nash—hurry 

nembies—Nembutals 

NME—New Music Express 

nippy—truculent, aggressive 

nondy—stupid 

ootay—out of 

pagger—fight 

para—paranoid 

patter—style 

peeve—drink (alcohol) 

pips—dialing tone on the telephone 

pish—piss 

pished—drunk 

plukey-faced—soft 

plukes —spots 

poppy—money 

poxy—scabby, festering 

puff—”on one’s puff” is “on one’s own,” but also short for poof or homosexual 

punter—bettor or, more generally, fellow 

rabbiting—talking incessantly 

radge—crazy 

rat-arsed—drunk 
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ride—screw 

saps—soft persons 

scoobies—stops, shuts up, stumps 

scouser—native of Liverpool 

scran—food 

shag—screw 

shan—crap 

shoatie—watch 

shunky—toilet 

skag—heroin 

skaggy-bawed—too high on heroin to screw 

skint—broke 

slag—insult ar slut, bastard 

snaffles—grabs up 

smarmy—creepy, cruisy 

spawny—lucky 

specky—bespectacled 

sprog—child 

spunk—semen 

square-go—first fight with no knives or barstools 

steamboats—drunk 

stroppy—ugly 

Subbuteo—table soccer game 

swedge—fight, brawl  

tattie—potato 

thrush—minor sexually transmitted disease  

tidy—nice  

trainspotting—keeping obsessive notes on the arrival and departure of trains  

Tron—area in Central Edinburgh 

voddy—vodka  

wanker—masturbator 

waster—bum  
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Weedjie—native of Glasgow 

whinge—comp1ain 

wide-o—term of insult 

yin—one 

yonks—years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


