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RESUMO:  

O presente trabalho busca estabelecer relações entre os filmes Trainspotting: Sem Limites e 

T2 Trainspotting, o segundo filme da franquia. Em nossa avaliação inicial, ambos  utilizam-

se da narrativa fílmica para criticar o éthos da sociedade britânica em dois momentos 

distintos, correspondentes às datas em que os filmes foram produzidos: Trainspotting, 1996 e 

T2, 2017. Nossa ideia é traçar um paralelo de o que mudou nas interações sociais com a 

evolução dos meios de comunicação e como isso modificou o devir social, através da cultura 

da internet e das mudanças nas relações interpessoais, mais de 20 anos após o primeiro filme. 

 

Palavras-chave: Análise fílmica; juventude; crítica social. 

 

 

ABSTRACT: 

 

The presente work aims to establish connections between the movies Trainspotting and T2 

Trainspotting, the second movie in the franchise. In our initial analysis, we found that both 

movies utilize filmic narrative to criticize british society’s ethos in two distinct moments, 

corresponding to the production dates of both Works: Trainspotting ,1996 and T2, 2017. Our 

idea is to draw a parallel between the changes in social interactions and the evolution in 

massive media and how that affected the concept of becoming, through internet culture and 

changes in interpersonal relations, over 20 years after the first movie. 

 

Keywords: Film analisys; youth; social criticismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A ideia central desse Trabalho Final de Graduação é efetuar uma avaliação dos filmes 

Trainspotting: Sem Limites e T2 Trainspotting, o segundo filme da franquia, que utilizam-se 

da narrativa fílmica para criticar o éthos das sociedades britânicas contemporâneas às datas 

em que os filmes foram produzidos: Trainspotting, 1996 e T2, 2017. A partir da premissa de 

que as obras criticam relações rasas e efêmeras. Para assim, compreender a correlação entre 

os dois longas e traçar um paralelo de o que mudou nas interações sociais com a evolução dos 

meios de comunicação e como isso modificou o devir do grupo de amigos clubbers, através 

da cultura da internet e das mudanças nas relações interpessoais, mais de 20 anos após o 

primeiro filme. 

Trainspotting - Sem limites retrata a realidade da sociedade britânica dos anos 90. A 

trama, adaptação do livro de autoria de Irvine Welsh, conta a história de jovens escoceses 

mergulhados num estilo de vida hedonista ao extremo na capital Edimburgo, mostrando o seu 

cotidiano sem grandes expectativas e unidos pelo vício em drogas. Lançado na metade dos 

anos de 1990, Trainspotting - Sem limites (Trainspotting, ING, 1996), é um dos filmes mais 

representativos da década ao fazer uma crítica à sociedade de consumo e sem ideais, 

retratando uma juventude vazia e sem perspectivas.  

Após 20 anos de seu lançamento e com anúncio recente de sua sequência para o 

primeiro semestre de 2017, Trainspotting ainda é um dos sintetizadores semióticos e estéticos 

cults de seu tempo. Não obstante a isso, acredita-se que a obra critica uma suposta sociedade 

vazia, que cultua uma busca à felicidade materializada e desumana. Todos esses fatores, 

combinados com o contexto caótico do Reino Unido dos anos 1990, que enfrentava uma 

crescente no consumo de drogas e elevado desemprego, além da espetacular direção de 

Danny Boyle, construíram os alicerces para o relevante legado do longa-metragem que resiste 

20 anos após seu lançamento.  

Este projeto tem a motivação de avaliar de que forma ocorre e com quais recursos os 

filmes de Danny Boyle retratam as mudanças que o advento da internet causou nas relações 

interpessoais, concomitante à dependência química de seus personagens no intervalo dos 

últimos 20 anos. Percebe-se também possíveis referências em sua estética à cultura pop, 

desde teorias sobre os filmes de James Bond, utilizando-se de uma linguagem visual que 

valoriza o excesso, essencialmente na sua própria temática, envolvendo drogas e sexo. 
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Não obstante a isto, os filmes de Danny Boyle possuem relevância pessoal, já que 

todo seu tom rebelde e niilista contesta os paradigmas sociais de viver e de consumir, muitas 

vezes, que capitaliza a felicidade e produz em série pessoas frustradas. Com isso, os longas-

metragens levantam diversos pontos de reflexão e afastam quaisquer demagogias e/ou 

hipocrisias que possam estar inatas aos julgamentos do senso comum. Exaltado pela crítica 

quando lançado, o anúncio em 2016 do segundo filme da franquia provocou a conveniência 

do momento que enfrentamos - redes sociais e a felicidade aparente - e o quão o primeiro 

filme ainda é atual, apesar de ter sido lançado em 1996. 

Desta forma, justificam-se as premissas levantadas neste presente trabalho, pois 

mesmo 20 anos após ser lançado, Trainspotting é atual e seu legado ainda ecoa em nossa 

sociedade, tanto, que se fez necessário a produção de uma sequência. 

O objetivo geral do presente trabalho é comparar as duas épocas em que os longas 

foram produzidos (Trainspotting: Sem Limites em 1996 e T2, 2017, respetivamente) e 

registrar as alterações ocasionadas pela evolução dos meios de comunicação nesse hiato 

temporal retratadas nos longas-metragens. 
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2 OBJETO DE ANÁLISE 

Para uma leitura agradável, dispusemos na sequência a descrição dos principais 

personagens e seus respectivos apelidos bem como em qual(is) filme(s) eles estão presentes. 

Não obstante a isso, para situar o leitor ao contexto do personagem principal, narramos em 

poucas linhas o círculo social de Mark Renton, já que por vezes acontecimentos chaves são 

resultados de um ou mais desses referidos círculos entrarem em choque. 

Mark Renton (Renton Boy): Interpretado por Ewan McGregor, é o personagem principal de 

Trainspotting e T2:Trainspotting. 

Simon Williamson (Sick Boy): É interpretado por Johnny Lee Miller. Amigo mais próximo 

de Mark, o sucesso de Sick Boy com as mulheres é alvo de inveja de seu amigo. Foi com ele 

que Renton dividiu seu primeiro ―pico‖. Está presente em Trainspotting e T2: Trainspotting. 

Daniel Murphy (Spud): Spud é dos membros da trupe, o mais inocente. É ele que todos 

julgam ser amigo de todos. Mark nutre uma consideração especial por Murphy. Está presente 

em Trainspotting e T2: Trainspotting. Ewen Bremmmer é quem interpreta esse simpático 

personagem.  

Francis “Franco” Begbie: Ao invés da heroína, Franco é viciado em brigar. É o valentão da 

turma e por isso, é ele quem toma as decisões e estabelece as regras. Robert Carlyle é quem o 

interpreta. Está presente em Trainspotting e T2: Trainspotting. 

Tommy: Amigo careta de Begbie, Spud, Sick Boy e Renton, Tommy começa a usar heroína 

quando sua namorada acaba o namoro. Sua morte traumatiza parte do grupo. Está presente 

em Trainspotting e é citado em T2. Kevin McKidd o intepreta. 

Mark Forrester: De traficante sem muito recursos em Trainspotting: Sem Limites para em 

T2, ser uma espécie de revendedor de mercadorias roubadas de alto padrão. A curiosidade 

desse personagem é que ele é interpretado por Irvish Welsh, escritos de Trainspotting e 

Porno, livros em que ambos filmes foram baseados. 

Veronica Kovach: Presente apenas em T2, é ela que aplica o golpe dessa vez. Anjela 

Nedyalkova é quem interpreta essa prostituta búlgara. 



 
 

 

12 

 

 

O filme Trainspotting faz uso de diversos recursos estéticos para denotar sentimento 

ao espectador. Desde o figurino até a fotografia do filme, nada foi utilizado por acaso. Por 

isso, não é raro ter a impressão de que, apesar de ter pouco mais que 95 min de duração, o 

longa-metragem é pesado de se assistir. Castiga aos olhos a maneira com que os fatos e 

dramas são retratados. Os personagens nada simpáticos e muito conhecidos de todos - típicos 

viciados -, cercam a narrativa e conseguem conquistar o espectador, fazendo com que ele se 

contradiga em seus julgamentos morais comumente propagados às mazelas da sociedade. 

Com a narração de Ewan McGregor por todo o filme - das primeiras às últimas cenas - Boyle 

evidencia desde o início que Renton será o personagem central da trama, o que aproxima a 

plateia e faz com que tenhamos empatia e intimidade com este personagem. Sendo assim, 

Boyle dirige umas das cenas épicas do filme, em que em alucinação por abstinência, fantasia 

as mais diversas situações macabras com praticamente todas personagens da trama. A icônica 

cena do bebê engatinhando no teto (figura 1) do quarto é lembrada até hoje pelo grande 

público. 

 

 

Figura 4: Cena que Mark é atormentado pelas alucinações. Fonte: Trainspotting: Sem Limites (1996). 

 

Nesse quesito - as alucinações - trazem o ápice de Trainspotting: como a incursão de 

de Renton pelo vaso sanitário, que consegue ser visceral e deixar qualquer um sem apetite. O 

humor negro e ácido são referências ao que acontece de mais trash no longa, como por 

exemplo a morte do bebê de Lizzy, que lembra o espectador das consequências do uso pesado 
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de drogas e da realidade de quem vive nesse submundo. Logo na sequência dos fatos, o filme 

não perdoa e mostra os personagens se drogando para lidar com a recente perda. 

 

 

Figura 5: Mark sob efeito da heroína com aparência pálida. Fonte: Trainspotting: Sem Limites (1996). 

 

Numa montanha-russa de sentimentos, entre a euforia e a tristeza, a vida de Renton 

segue na berlinda até que Diane surge em sua vida e que, mesmo sem querer, lhe dá a dica 

que pode transformar seu destino. Então, logo após ele deixar para trás seus amigos em 

Londres, ele é contratado como corretor e por hora, se blinda dos problemas que o submundo 

das drogas o proporciona. Infelizmente (para Renton) sua falta no grupo de viciados é notada 

e não demora muito para que seus amigos o alcancem e passem alguns dias vivendo a rotina 

pacata do agora assalariado corretor. Contudo, o mudado e ex-viciado Renton consegue se 

livrar de seus problemáticos parceiros de vício. Mas o destino não conspirou a favor dele e a 

morte de Tommy numa fatalidade irônica traz todos de volta à Escócia e, de volta ao 

submundo em que acostumou-se a pertencer, surge uma proposta de ganhar muito dinheiro 

sem muito esforço. Imperdível e impossível de se ignorar para o bando de drogados 

inconsequentes de que agora - e de novo, Renton faz parte. Nesse trecho, o espectador é 

forçado a assistir o protagonista voltar à rotina de uso de drogas e mais uma vez, o filme volta 

a ficar com aspecto pesado, ―sujo‖. Nessa reviravolta (plot) no enredo, Trainspotting critica 

fortemente o falso moralismo da sociedade. 
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2.1Trainspotting: Sem Limites 

 

Recheado de possíveis referências em sua estética à cultura pop, desde teorias sobre 

os filmes de James Bond, utilizando-se de uma linguagem visual que valoriza o excesso, 

essencialmente na sua própria temática envolvendo drogas e sexo. Também, em 

determinados enquadramentos, é possível notar a intencional escolha de composição da cena, 

com uma fotografia que fala por si só e é remete rebeldia tanto quanto o personagem que a 

protagoniza - como acontecera na cena em que se referencia o também filme clássico cult, 

Taxi Driver – Motorista de Táxi, dirigido por Martin Scorcese (imagem abaixo). 

 

Figura 6: Cena em que Danny Boyle referencia Travis Backle, protagonista de Taxi Driver (1976). Fonte: 

Trainspotting: Sem Limites (1996). 

O filme começa com uma fala de Mark ―Rent Boy‖ Renton, o personagem 

interpretado por Ewan McGregor. Nela, o presente trabalho, através da análise fílmica, 

tentará demonstrar o possível caráter niilista, hedonista e rebelde que o longa-metragem 

eventualmente carrega. O discurso ―Escolha viver‖, narrado pelo personagem, virou uma 

espécie de mantra: 

―- Escolha viver. Escolha um emprego. Escolha uma carreira, uma família. Escolha 

uma televisão enorme. Escolha lavadora, carro, CD Players e abridores de latas elétricos. 

Escolha saúde, colesterol baixo e plano dentário. Escolha uma hipoteca a juros fixos. Escolha 

sua primeira casa. Escolha seus amigos. Escolhas roupas esporte e malas combinando. 
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Escolha um terno numa variedade de tecidos. Escolha fazer consertos em casa e pensar na 

vida domingo de manhã. Escolha sentar-se no sofá e ficar vendo game shows chatos na TV 

comendo porcaria. Escolha apodrecer no final. Beber num lar que envergonha os filhos 

egoístas que pôs no mundo para substituí-lo. Escolha o seu futuro. Escolha viver. 

- Mas por que eu iria querer isso? - continua o protagonista - Escolhi não viver. 

Escolhi outra coisa. E os motivos...Não há motivos. Quem precisa de motivos quando tem 

heroína?‖ 

A partir de então, a trama retratada questiona o devir de uma sociedade doente e 

estafada. O contexto é a sociedade britânica dos anos 90 e a rebeldia com que Renton encara 

sua vida transforma - para ele - em futilidade todas preocupações de um cidadão comum. E é 

esse o grande trunfo de Trainspotting, retratar de forma imparcial - sem julgamentos de 

nenhuma natureza - a realidade do submundo das drogas. O emaranhado de histórias que 

acontecem de plano de fundo incorrem aos valores morais que a sociedade cultiva. Toda sua 

imoralidade e hipocrisia. A demagogia com que tratamos os dependentes químicos é o grande 

alvo da crítica que o filme propõe. Não é à toa que Trainspotting está na ―Lista dos 100 

Melhores Filmes de Todos os Tempos‖, da conceituada revista The Hollywood Reporter, que 

tem suas origens ligadas aos precursores dos famosos estúdios de cinema de Hollywood. 

Concomitante a isso, o referido filme possui relevância pessoal, já que todo seu tom 

rebelde e niilista contesta os paradigmas sociais de viver e de consumir, muitas vezes, que 

capitalizam a felicidade e produzem em série pessoas frustradas. Com isso, o longa-metragem 

levanta diversos pontos de reflexão e afasta quaisquer demagogias e/ou hipocrisias que 

possam estar inatas aos julgamentos do senso comum. 

Por ser uma adaptação do livro homônimo de Irvine Welsh, lançado em 1993, 

diversas tramas que constam em seu enredo foram modificadas, como a briga do casal 

Tommy e Lizzy. Na versão original, Tommy prefere ir ao show do Iggy Pop - cantor da 

música ― Lust For Life‖, (canção tema do filme). Nessa parte do livro, através de um 

momento de lucidez de Tommy, Irvine consegue sintetizar como que aqueles jovens junkies 

sentiam 

―Um cara me dá uma cabeçada, mas eu passo direto, sem dar nenhuma atenção ao 

meu agressor, cavando meu caminho pra frente. Fico pulando mesmo na frente do palco a 

poucos metros de distância d’O Mestre. Tão tocando ―Neon Forest‖. Alguém me dá um tapa 

nas costas e diz: - Cê é bem louco, parceiro - eu canto aos berros, sou uma massa de borracha 

pogando e se contorcendo. 
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O Iggy Pop olha bem pra mim quando canta: America takes drugs in psychic 

defence(A América usa drogas como defesa psíquica). Só que ele troca ―América‖ por 

―Escócia‖ e, com uma única frase, define a gente com mais precisão do que qualquer um já 

tenha feito.. 

Paro de dançar e pular que nem louco e fico parado olhando pra ele, de queixo caído. 

Ele já tá olhando pra outra pessoa.‖ (Página 70, Trainspotting, 1993) 

 Exaltado pela crítica quando lançado, o anúncio do segundo filme da franquia feito 

neste ano (2016) provocou-me a conveniência do momento que enfrentamos - redes sociais e 

a felicidade aparente - e o quão o primeiro filme ainda é atual, apesar de ter sido lançado em 

1996.  

Desta forma, justifica-se as premissas levantadas neste presente trabalho, pois mesmo 

20 anos após ser lançado, Trainspotting é atual e seu legado ainda ecoa na sociedade 

contemporânea. 

 

2.2 T2: Trainspotting 

 Assim como foi em Trainspotting - Sem Limites, T2 é baseado em um livro de Irvish 

Welsh. Porno, sequência de Trainspotting (livro), narra o reencontro do grupo de amigos 

clubbers após 10 anos Renton ter fugido com a grana de uma amadora e conveniente 

negociação de tráfico de drogas protagonizada pelo grupo em Londres. Não fora possível 

manter a fidedignidade no que diz respeito ao hiato temporal entre Trainspotting e Porno 

(livros) em relação aos filmes, já que em 2006, a tentativa de produzir o que seria a adaptação 

de Porno ao cinema foi frustrada, pois parte do elenco não aceitou o projeto, entre eles, Ewan 

McGregor. 

Já 20 anos depois, T2 finalmente foi realizado. Aproveitando o hype causado pelos 20 

anos desde a última vez que Ewan McGregor (Mark Renton), Ewen Bremmer (Spud), Jonny 

Lee Miller (Sick Boy) e Robert Carlyle (Begbie) estiveram juntos dividindo set de filmagem, 

Danny Boyle conseguiu reunir o elenco original para gravar a tão aguardada sequência. Com 

o enredo adaptado e as tramas reorganizadas de 10 para 20 anos de rancor acumulado entre 

Mark e o restante da trupe. 

Logo nos primeiros minutos de filme, Danny Boyle esbanja uma montagem 

nostálgica, com diversas referências ao primeiro filme e uma fotografia que utiliza uma paleta 

de cores diversa, um de seus triunfos de Trainspotting: Sem Limites. Em T2, Boyle adota 
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recursos gráficos que fazem alusão às tecnologias que baseiam atualmente a interação 

humana, como filtros na câmera utilizados em redes sociais para dar o tom de humor ácido, 

característico que permeia a trama desde o primeiro ―pico‖ de heroína. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O levantamento realizado aponta para uma extensa gama produzida nos últimos cinco 

anos de bibliografias que se assemelham ao tema proposto. A maioria das escritas sobre 

Trainspotting encontradas pertencem a sites especializados em cinema e crítica. Fora 

encontrado apenas um trabalho acadêmico acerca do longa-metragem, porém com enfoque na 

Trilha Sonora do mesmo. 

A proposta de análise “Embalagem pop: uma análise da trilha sonora de 

Trainspotting” hospedada na página da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (Intercom), pertencente ao Mestrando em Comunicação e Cultura 

Contemporânea, Fábio Freire da Costa, da Faculdade de Comunicação/Universidade Federal 

da Bahia no XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação em Brasília, de 6 a 9 

de setembro de 2006. O autor apresenta uma discussão do entorno mediático do uso da 

música pop no cinema tendo como estudo de caso o referido longa-metragem. 

 

3.1. Cativar e provocar 

O presente trabalho busca destrinchar e comparar as duas épocas em que os longas 

foram produzidos (Trainspotting: Sem Limites em 1996 e T2, 2017, respectivamente) e 

avaliar como as alterações ocasionadas pela evolução dos meios de comunicação nesse hiato 

temporal foram retratadas no enredo dos longas-metragens. Recursos empregados no referido 

longa-metragem com o objetivo de cativar o espectador e provocar nele determinadas 

sensações através de escolhas de cores, som, fotografia e outros. É também intenção do 

mesmo, descobrir como, supostamente, através dos mais diversos recursos estéticos, o filme 

Trainspotting, critica o devir da sociedade britânica dos anos 90. 

As alucinações em que os personagens são postos constituem um capítulo à parte. A 

cena icônica de Renton tendo delírios de abstinência com um bebê engatinhando no teto de 

seu quarto é um dos ápices de Trainspotting e retrata a competência dos efeitos visuais e a 

acidez de sua direção de arte. 
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Também há pistas de que a trilha sonora das cenas em que os personagens estão em 

boates e as cores das luzes desses lugares estão interligados. O próprio ritmo da montagem do 

filme e os planos-sequência são marcados pela música que acompanha esses momentos. Ou 

seja, toda subjetividade da escolha da música, cores e ritmo do filme podem estar 

correlacionados. 

 

3.2. Influência Clubber 

  

         Contemporâneos ao grupo de amigos junkies que constituem a trama de 

Trainspotting, o movimento Clubber surgiu em meados da década de noventa, na Inglaterra. 

Não possuía nenhum engajamento social, tendo uma filosofia hedonista, de culto à estética 

psicodélica, tanto na vestimenta quanto no gosto musicall, pois ― as ―tribos‖ de que nos 

ocupamos podem ter um objetivo, uma finalidade, mas não é isso o essencial. O importante é 

a energia despendida para a constituição do grupo como tal.‖(MAFFESOLI, 1998, p.136). 

Eles (Clubbers) foram os principais pulverizadores da música eletrônica pelos clubes 

ingleses. 

         Os Clubbers – como eram chamados os adeptos a esse movimento – eram 

caracterizados por seu estilo extravagante e dinâmico, tanto de se vestir como de se 

divertirem. Focados em um hedonismo moderno, drogas, especialmente as sintéticas, 

tradicionalmente consumidas em Raves, eram de consumo banalizado entre os membros 

dessa tribo urbana. Mafessoli discorre sobre os hábitos que indivíduos possuem em comum: 

 

mais vale considerar a sincronia ou a sinergia das forças que agem na vida social. 

Isso posto, redescobrimos que o indivíduo não pode existir isolado, mas que ele está 

ligado, pela cultura, pela comunicação, pelo lazer, e pela moda, a uma comunidade, 

que pode não ter as mesmas comunidades daquelas da idade média, mas que nem por 

isso deixa de ser uma comunidade. E esta é que precisa ser destacada. (MAFFESOLI, 

1998, p. 115). 

 

Assim, temos a representação dessa tribo urbana em cenas de Trainspotting, as festas tinham 

artifícios psicodélicos que conversavam harmonicamente com as estampas chamativas das 

blusas dos Clubbers. 

         Tem-se sintetizado o nascimento dos Clubbers por Constanza Pascolato em Palomino 

assim: 

  

Em 1992, em meio ao marasmo geral, veio uma luzinha no fundo do porão. Clubes 

noturnos pipocaram. Talvez para combater a sinistrose do momento. Estava nascendo 

um novo grupo; os Clubbers. Movimento minúsculo, em pouco tempo tornou-se 

maiúsculo. Locais gays e mixed começaram ter características nacionais - sem deixar 
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de ficar de olho nos modelos londrino e americano. Tornaram-se templos da estética 

alternativa. Os Clubbers brasileiros inventaram formas de transformar a própria 

anatomia para torná-la mais sedutora, mais atraente. Ou simplesmente existir. 

Critérios de beleza, erotismo e sensualidade são reinventados sem cessar, numa 

espécie de frenético exercício. Os Clubbers saboreiam suas metamorfoses e seu 

potencial para audácias. Estimulam o lado voyeur das pessoas. A estética 

contracultural foi a centelha revitalizadora do mundo fashion. (Constanza Pascolato 

em PALOMINO, 1999, p 226) 

  

Apesar de não haver nenhuma referência direta ao movimento Clubber (nem no livro, 

tampouco no filme), Irving explicita as referências a esta tribo urbana, que dominava os 

clubes britânicos, nos anos 90, através do figurino de suas personagens. A cena de abertura 

em que Renton justifica seu vício também denota o estilo hedonista, focado na busca pelo 

prazer máximo, característico dos Clubbers: 

 

Escolha viver. Escolha um emprego. Escolha uma carreira, uma família. Escolha uma 

televisão enorme. Escolha lavadora, carro, CD Players e abridores de latas elétricos. 

Escolha saúde, colesterol baixo e plano dentário. Escolha uma hipoteca a juros fixos. 

Escolha sua primeira casa. Escolha seus amigos. Escolhas roupas esporte e malas 

combinando. Escolha um terno numa variedade de tecidos. Escolha fazer consertos 

em casa e pensar na vida domingo de manhã. Escolha sentar-se no sofá e ficar vendo 

game shows chatos na TV comendo porcaria. Escolha apodrecer no final. beber num 

lar que envergonha os filhos egoístas que pôs no mundo para substituí-lo. Escolha o 

seu futuro. Escolha viver. 

Mas por que eu iria querer isso?- continua o protagonista - Escolhi não viver. Escolhi 

outra coisa. E os motivos...Não há motivos. Quem precisa de motivos quando tem 

heroína? (Trainspotting: Sem limites, Direção: Danny Boyle, Reúno Unido, 

PolyGram Filmed Entertainment, 1996. ( 94 min)) 

 

 

3.3. O que aconteceu com a Geração “Trainspotting” 

 

         Na ficção, Renton acaba seguindo seu mantra e ―escolhe a vida‖, conseguindo escapar 

da vida de vícios e violência em que estava mergulhado. Porém, segundo uma reportagem 

feita pelo site Vice News, na vida real, os junkies do Conjunto Muirhouse, Leith, Edimburgo, 

Glasgow, Liverpool, Manchester e todo Reino Unido, a própria geração Trainspotting de 

usuários de heroína, agora povoam as páginas de obituários dos jornais locais, além de óbitos 

ligados ao uso de drogas batendo recordes no Reino Unido na última década. 

         A geração que enfrentou altos índices de desemprego e uma inundação de heroína de 

alta qualidade e barata advinda do Irã e do Paquistão, começa a cair de overdose devido ao 

violento histórico de maus-tratos a sua saúde decorrente do uso indiscriminado de drogas 

sintéticas. 
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         Porém, ainda há testemunhas que viveram o ápice da epidemia de heroína que se 

alastrou por Edimburgo nos anos 90, uma delas é o médico do comando de clínica que eles – 

a geração Trainspotting – frequentavam (espécie de Narcóticos Anônimos). Roy Robertson
1
, 

clínico geral em Muirhouse desde os anos 80, auxiliou a condução de um estudo que rastreou 

cerca de 800 usuários de heroína que receberam tratamento na clínica de Muirhouse desde os 

anos 80, para descobrir o que tinha acontecido com eles. O estudo descobriu que um em cada 

quatro deles morreu, quase sempre por razões ligadas ao uso de drogas por um longo período. 

Um em cada três ainda estavam injetando heroína e dois terços estavam passando por 

tratamento com metadona. Menos de um em cada cinco largou as drogas – não havia muitos 

Renton’s. Dos sobreviventes, a maioria está vivendo uma vida comum em Edimburgo e 

arredores, recebendo ajuda do governo ou em empregos mal remunerados. "Infelizmente, 

para os Rentons e Sick Boys reais vivos hoje, muitos ainda estão usando opiáceos, vivendo 

em moradias públicas, recebendo pensão, provavelmente com hepatite C e possivelmente 

com doenças do fígado e pulmão", disse Robertson em entrevista à reportagem especial da 

Vice News. 

         Um dos usuários encontrado pela iniciativa de Robertson, alegou que havia ―odiado‖ 

o filme porque ―era eu; eu era aquele personagem‖. Aos cinquentas e poucos anos, ele ainda 

disse a Robertson que: ―Foram os melhores dois anos da minha vida, uma diversão fantástica. 

Passei todo aquele tempo em Leith completamente louco. Era insano – tinha muita, muita 

heroína. Ninguém dava a mínima, o HIV ainda não tinha sido inventado!‖ completou o 

homem, com certo entusiasmo seguido de um ar auto degradante ao admitir que logo depois 

descobriu possuir HIV e diabetes. 

         "Muita gente da geração Trainspotting olha para aquela era como outras pessoas 

provavelmente pensam em seu primeiro ano na faculdade. Era empolgante, animado; bons 

tempos. Eles veem os anos 80 como: 'Uau, foi muito bom – tudo era possível'. Agora que 

tudo acabou, é horrível para eles." lembra o doutor que acredita que a adaptação do livro em 

filme mudou a percepção do público acerca do endêmico problema das drogas no país. ―As 

pessoas perceberam que drogas não eram coisa de hippie velho, atores e celebridades – isso 

estava acontecendo com muitos jovens nas nossas ruas. E devemos muito a Irvine Welsh
2
 por 

isso.‖. 

                                                
1
Entrevistado pela reportagem da Vice News, ―O que aconteceu com a ―Geração Trainspotting‖ de usuários de 

heroína?‖ publicada em 19/01/2017. 

 
2
Escritor do livro Trainspotting, obra em que o filme é baseado, lançado em 1993. 
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3.3.1. Se os anos 90 fossem hoje 

 

          Provavelmente Renton e sua trupe optariam por drogas mais fracas. "Estamos num 

contexto social muito diferente comparado com os anos 80 e 90. O Pior Banheiro da Escócia 

provavelmente foi reformado, azulejado e tem uma placa de tolerância zero a drogas na 

parede. Ele estaria cheio de estudantes reclamando do wifi, enquanto a droga poderia ser 

ketamina, Spice (maconha sintética) ou nootrópicos." diz Gary Sutton
3
, chefe do serviço de 

drogas da Release. 

         Conforme explica o pesquisador de drogas Dr. Russell Newcombe
4
, baseando-se nas 

tendências de uso de drogas atuais, eles poderiam mesclar o uso de heroína com um coquetel 

de novas drogas, além de bebidas baratas, é claro. Sutton relembra que ―o filme se passa 

numa época na qual a heroína oferecia uma saída para a realidade sombria da Inglaterra pós-

Thatcher. Heroína é uma droga glamourosa — extrema e no que os punks diziam: foda-se. 

Na época estávamos conscientes de que as antigas oportunidades de trabalho não existiam 

mais. As pessoas questionavam qual o objetivo de tentar ser como os pais, cujos valores eles 

desprezavam. O monólogo de 'escolha a heroína' no começo de Trainspotting era brilhante.‖. 

         Mesmo atualmente, com os benefícios do governo escassos – antes eram muitas vezes 

utilizados para financiar o vício dos usuários - e políticas públicas que atingem diretamente o 

público suscetível ao uso de heroína, a droga continua enraizada nos subúrbios de 

Edimburgo, especialmente no reduto de Muirhouse. 

 

 

 

 

 

4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O longa-metragem pode ser considerado o denominador comum de um conjunto de 

relações e carências sistêmicas intrínsecos ao devir da sociedade, nos quais decorreu a sua 

                                                
3
Entrevistado pela reportagem da Vice News, ―O que aconteceu com a ―Geração Trainspotting‖ de usuários de 

heroína?‖ publicada em 19/01/2017. 

 
4
Entrevistado pela reportagem da Vice News, ―O que aconteceu com a ―Geração Trainspotting‖ de usuários de 

heroína?‖ publicada em 19/01/2017. 
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produção e realização, como os seus contextos sociais, políticos, econômicos e estéticos, com 

isso, os fatores aqui propostos são premissas utilizadas como crítica ao devir da sociedade 

britânica dos anos 90 utilizadas pelo referido filme.  

Desta forma, busca-se, conforme Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété: 

estabelecer elos entre esses elementos isolados, em compreender como eles 

se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo significante: 

reconstruir o filme ou o fragmento. É uma ―criação‖ totalmente assumida 

pelo analista, é uma espécie de ficção, enquanto a realização continua sendo 

uma realidade. O analista traz algo ao filme; por sua atividade, à sua 

maneira, faz com que o filme exista (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 2005, p. 

14,) 

 

 Contudo, é preciso cercear os limites dessa ―criação‖, já que ―os limites da 

criatividade analítica são os do próprio objeto de análise. O filme é, portanto, o ponto de 

partida e o ponto de chegada da análise.‖ (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 2005, p. 14). 

 Além disso, para um desenvolvimento prático de categorização dos ―achados‖ dessa 

pesquisa, seguiu-se o método e técnica de pesquisa de categorização. Já que determinado 

processo - o de categorizar - ―consiste no trabalho de classificação e reagrupamento das 

unidades de registro em número reduzido de categorias, com o objetivo de tornar inteligível a 

massa de dados e sua diversidade.‖ (DUARTE, BARROS, 2005, p. 298). 

Portanto, optou-se pela Análise Categorial pois: 

Cronologicamente, esta técnica é a mais antiga, sendo, na prática, a mais utilizada. 

Funciona por desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

agrupamentos analógicos. Entre as diferentes possibilidades de categorização 

encontra-se a análise temática, bastante rápida e eficaz. (DUARTE, BARROS, 2005, 

p. 301) 

 

O presente trabalho ainda se utilizou de duas perspectivas de análises fílmicas. A 

primeira, a análise poética. Esta, de autoria de Wilson Gomes (2004), compreende o longa-

metragem como uma gama/criação de efeitos. Tal análise exige a seguinte metodologia: 1) 

catalogar os efeitos da experiência fílmica, identificando sensações, emoções provocadas pela 

mesma no momento em que se assiste ao filme; 2) partindo dos efeitos até à estratégia, 

fazendo com que se promova uma desconstrução - passo a passo - de uma específica 

produção cinematográfica considerando a forma e o emprego desse efeito - qual é a intenção 

de utilizá-lo. A segunda, a análise da imagem e do som (Penafria, 2009), leva em conta de 

que o produto final do cinema - o filme - é formado por um grupo de recursos (estéticos e de 

perspectiva, ou até mesmo a trilha sonora) e que é necessário analisar o papel de cada um e o 

propósito cujo qual foram utilizados para produzir específico(s) efeito(s). Um longa-



 
 

 

23 

 

metragem pode ser compreendido tal como uma composição estética se os seus efeitos forem 

de natureza sensitiva (como produções alternativas, por exemplo), ou como uma produção 

que visa essencialmente a comunicação, se os seus respectivos efeitos inspirem/motivem a 

contestação (como filmes que tenham um viés social/educativo), ou, finalmente, como 

composição poética se seus efeitos que produz são, essencialmente, da ordem da 

sensibilidade (dramas e filmes com forte apelo emocional).  
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5 LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA 

Com o objetivo de a pesquisa aqui apresentada mais inteligível optou-se por escolher 

determinadas cenas de Trainspotting: Sem Limites e T2: Trainspotting para a realização de 

uma análise fílmica comentada. Para tanto, a efetuamos em ordem cronológica, começando 

por Trainspotting: Sem Limites e, em seguida, T2: Trainspotting 

 

5.1 CÍRCULO SOCIAL DE MARK RENTON 

5.1.1 Mark: Choose friends 

 

Mark Renton é o filho do meio de uma família humilde de Leith, bairro de operários 

de Edimburgo, classe que foi atingida em cheio pela epidemia de desemprego, milícias 

separatistas (IRA) e a guerra das Malvinas entre as décadas de 80 e 90. Foi nesse contexto 

que Mark passara parte da adolescência e início de sua vida adulta, fatores que fundamentam 

o estilo hedonistas e niilista do jovem junkie. Difícil dizer se foi a heroína que os fez amigos 

ou os amigos que fizeram da droga sua heroína, já que das mesas de pubs até o primeiro 

―pico‖ tudo transcorreu naturalmente para Mark, Spud e Sick Boy. 

Agora em T2: Trainspotting, 20 anos depois, o antigo bairro de operários de 

Edimburgo está gourmetizado e está em pleno processo de revitalização. Segundo reportagem 

do jornal britânico ―The Guardian‖, publicada em fevereiro de 2015, o bairro é o que possui a 

maior concentração de restaurante de estrelas Michelin em toda Escócia: ―Leith is now home 

to the highest concentration of Michelin-starred restaurants in Scotland, while according to 

the last census Leith Walk ward is the most diverse in the country, as well as one of the most 

populated.
5
‖ afirma o diário. 

Ainda segundo o The Guardian, novas políticas públicas seriam criadas para 

incentivar o turismo e a criação de emprego no Leith, fato esse que pode ter servido de 

inspiração para Boyle colocar em T2 o golpe do projeto do museu histórico que supostamente 

Mark e Simon iriam construir, porém não passava de uma maneira para angariar 

financiamento público para a ―sauna‖ que o eterno cafetão Sick Boy sempre planejava ter. 

                                                
5 Tradução livre: Leith é agora o lar da maior concentração de restaurantes com estrelas Michelin na Escócia, de 

acordo com o último censo Leith Walk é o bairro mais diversificado do país, bem como um dos mais populosos. 
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O jornal também cita a destruição de casas e o realojamento dos habitantes como 

manobras para destruir o espírito comunitário do bairro. Deduz-se que fazendo isso, o 

caminho para novos projetos imobiliários, assim como para a especulação imobiliário do 

local, ficaria facilitado. 

 

5.1.2 Mark e Spud 

 

Spud sempre foi a fonte de ingenuidade e pureza do grupo. Renton sempre admirou 

isso em seu amigo. Eram parceiros de golpes e de agulha, dividiam os lucros e as 

consequências de suas aventuras. Apesar de pouco explorado no primeiro filme, Spud 

provara sua relevância no T2, quando a história se repete: há a oportunidade e logo em 

seguida, a traição. 

 

5.1.3 Mark e Sick Boy 

 

Amigos desde o tempo de escola, Renton e Sick boy tiveram uma relação de irmãos, e 

é claro, o caçula era Mark. Sick boy era bonito, mais articulado e possuía uma facilidade em 

lidar com as mulheres que invejava a todos – especialmente a Mark.. Sick sempre com seus 

golpes e teorias sobre 007 e os mais diversos núcleos de famosos, seu método de conquistar 

as mulheres e tratá-las como idiotas, o jeito indiferente e independente, difícil dizer o que em 

Sick Boy não causava inveja em Mark. Porém, eram amigos e ambos levavam a amizade a 

sério. Foi com ele que Mark experimentou o primeiro ―pico‖ de heroína. Usando a mesma 

agulha, Sick Boy curtiu o barato ao lado de seu fiel amigo. ―Há seu sangue correndo em 

minhas veias‖ lembra Sick Boy ao tentar persuadir Mark a entrar em mais um de seus golpes, 

já no segundo filme. Apesar de terem uma relação conveniente para ambos, Mark sempre 

julga em silêncio a prepotência e consequente arrogância de seu amigo. 

 

5.1.4 Mark e Begbie 

 

            Begbie sempre desprezou o estilo de vida de Sick Boy, Spud e Renton. ―Jamais vou 

envenenar meu corpo com essa merda. Todas esses químicos...nunca!‖ E ele estava certo, seu 

vício era outro: brigar. Mark sabia disso e das tendências homicidas de seu amigo, que era 

capaz de surrar sujeitos aleatórios por estarem o espiando de canto de olho. Diversas vezes 

teve que surrar esses mesmos sujeitos para não ser surrado – por Begbie. Franco era um 

valentão compulsivo. Nunca abandonou tal personagem e a relação de Mark com ele está 
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baseada justamente nisso. Estava instaurada a Ditadura Begbie na turma de amigos, em que 

tal ditador mandava e desmandava no povo (Mark, Spud e Sick boy) através do medo e 

violência. Talvez por Mark não hesitou em roubar seus amigos naquele fatídico dia em 

Londres. À exceção de Spud, o restante faria o mesmo se tivessem inteligência e ganância o 

suficiente para chegar àquele pensamento. Não foi à toa que tão logo que, já no segundo 

filme, Franco escapara da prisão, Sick boy se aliou a ele para armar a vingança contra Mark. 

 Em T2, além da volta da heroína, temos uma nova droga, dessa vez lícita e bem mais 

―careta‖, o Viagra, com isso, Danny Boyle empresta a esta personagem na sequência de 

Trainspotting, tons de humanidade e empatia, contextualizando o espectador sobre a 

realidade familiar de Francis e o que o futuro o reserva: privado de acompanhar o 

crescimento de seu filho e traído - mais uma vez - por seu amigo. 

  

 

5.1.5 Mark e Família 

 

 Renton boy sempre nutriu decepções em seus pais. Frustrou todas as expectativas de 

ser um bom filho, pelo menos diante das convenções criadas para ser um bom filho, como ter 

emprego e ser motivo de orgulho para seus progenitores. Renton os culpava por criarem 

expectativas, porém considerava seus pais, ingenuamente, boas pessoas. Se não fosse 

assuntos clichês, como futebol, não teria assunto para debater com seu pai. Sua mãe estava 

para os valiums dela assim como Mark estava para seu ―pico‖ de heroína diário. A diferença 

é as malditas convenções que classificam uma como legal e a outra como crime. Quando 

Mark tem sua derradeira overdose na casa da Madre Superiora, seus pais o ―sequestraram‖ 

para a sofrível e alucinante reabilitação. Já recuperado e lúcido o suficiente para trair seus 

amigos, Mark foge e não olha para trás. 

 No segundo filme, Renton visita sua antiga moradia, agora jazida de suas mais 

íntimas e familiares lembranças. Sua mãe morreu e seu pai mal parece familiar a ele. Talvez 

tenha sido melhor assim. Talvez não. Mark tem a certeza de que 20 anos depois fugir ainda é 

uma opção. 
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5.2 TRAINSPOTTING: SEM LIMITES 

 

1. Discurso “Choose Life” (00’’ até 1’55’’) 

 

 
Figura 7: Mark, Spud e Sick Boy fogem dos seguranças da biblioteca que acabaram de roubar. Fonte: 

Trainspotting: Sem Limites (1996). 

 

Na Edimburgo dos anos 90, uma turma de amigos dribla o submundo clubber, o 

desemprego, a heroína e o futuro. O trecho emblemático de Trainspotting, em que o 

protagonista Mark Renton faz seu famoso discurso ―Choose Life‖, enquanto ele e seus 

parceiros de roubo, Spud e Sick Boy, fogem da polícia. Toda cena trilhada por ―Lust for life‖, 

música de Iggy Pop, que sintetiza - literalmente - bem a índole daquela geração de jovens 

britânicos. 

 Com altas taxas de desemprego e centenas de milhares de jovens assolados pela 

epidemia de drogas artificiais que invadia a Europa e, especialmente o Reino Unido, entre o 

fim dos anos 80 e início dos 90, o governo lançou uma campanha anti-drogas intitulada 

―Choose Life‖, denotando aos junkies da época que eles tinham escolha de dizer ―não‖ às 

drogas. Não demorou muito para que o trupe de Renton absorvesse isso como uma grande 
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piada interna, banalizando a vã tentativa de ao invés da heroína, os jovens escolhessem um 

estilo de vida e perspectivas convencionais. 

 

Choose life. Renton crítica a forma como lidamos com o nosso futuro. As perspectivas pré-

concebidas de constituir uma família, ter um emprego e uma casa, ser um pai de família e ter 

um estilo de vida cômodo e previsível. Mantra que nos é doutrinado sem que ao menos 

percebamos através dos grandes meios de comunicação. 

 

Choose a job, choose a career. A profissão do momento é criada pela necessidade do 

mercado, nada de subjetividade ou vocação. Tudo parte de um sistema para incentivar o 

consumo e acumulação de riquezas. 

 

Choose a family. Independência e ascensão das mulheres no mercado de trabalho, famílias 

planejadas e novos configurações de composição familiar. Escolher uma família, além de não 

ser mais sinônimo de uma vida segura, há mais opções que outrora. 

 

Choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact disc players, 

and electrical tin can openers. 20 anos depois, com os equipamentos equivalentes à época, a 

lógica do consumo desenfreado e supérfluo ainda reverbera. Fazendo-nos comprar a 

―felicidade‖ em 10x sem juros. 

 

Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Atualmente a alimentação 

saudável é amplamente popular, especialmente nas redes sociais, onde usuários midiatizam 

seus hábitos alimentares e rotinas de exercícios ganhando assim, seguidores. Além disso, 

seguros dentários caíram em desuso, já que é mais prático atualmente pagar por uma sessão 

de clareamento dental. 

 

 

Choose fixed-interest mortgage repayments. Choose a starter home. Assim como ter uma 

família, financiar uma casa não denota segurança ou uma vida óbvia e entediante. A geração 

Y zressignificou o ―sucesso‖ e ao invés de imóveis, como os seus pais, para ela, bem-

sucedidos são aqueles que investem seu dinheiro em experiências e em enriquecimento 
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pessoal - como intercâmbios e viagens. Assim, a filosofia de Renton alinha-se com a postura 

de que ―ter‖ coisas faz com que a gente se preocupe com elas. 

 

Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three piece 

suite on hire purchase in a range of fucking fabrics. Mais do que nunca é incentivado a 

personalização das roupas - literalmente. A sua maneira de se vestir diz muito sobre sua 

personalidade e quanto mais original, mais na moda. Ambientes em que antes era imposto o 

modo de como se vestir, gradativamente, vão se tornando mais flexíveis no que diz respeito a 

esse quesito. 

 

Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting 

on that couch watching mind-numbing spirit-crushing game shows, stuffing fucking 

junk food into your mouth. Talvez os game shows de domingo foram substituídos por 

vídeos no Youtube ou qualquer outra plataforma equivalente. Os índices de obesidade só 

aumentaram durante esses 20 anos em todos níveis etários da população mundial. 

 

Choose rotting away at the end of it all, pishing your last in a miserable home, nothing 

more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats you have spawned to 

replace yourself. Mesmo criticando o estilo de vida egoísta e banal, Mark foge com o 

dinheiro e trai seus amigos com a desculpa de ter sido má pessoa pela ―última vez‖. Em T2, 

ele tem a oportunidade da redenção e fazer as pazes com o seu passado.  

  

2. Mikey Forrester (7’05’’ até 8’17’’) 

 



 
 

 

30 

 

 
Figura 8: Mark procura Mikey Forrester o pior traficante que conhece. Fonte: Trainspotting: Sem Limites 

(1996). 

Em busca do ―último‖ pico para aguentar o ―método de Sick Boy‖ para largar a 

heroína, Mark procura o pior traficante que conhece. Em circunstâncias normais, ele não o 

faria, porém, como ele mesmo admite, aquelas não eram circunstâncias normais. Mark acaba 

não conseguindo o que queria e sai da casa de Mikey apenas com dois supositórios de ópio. 

Posteriormente, Mikey, bêbado e inconsequente, compra uma quantidade absurda de 

droga de dois marinheiros russos e, desesperado, faz um acordo com Sick Boy. Simmons iria 

revender a droga e dividir uma parcela do lucro com Forrester. Sick Boy resolveu envolver 

Spud, Begbie e Mark na venda que aconteceria em Londres. O desfecho dessa sequência é a 

traição súbita de Renton fugindo com a grana da venda da droga, deixando seus amigos e o 

submundo de Edimburgo para trás. 

Já em T2, Mikey Forrester aparece como um bem-sucedido contrabandista de 

mercadorias roubadas. É a ele que Begbie recorre após roubar junto com Franco Jr. uma casa 

e necessitar de um comprador para os itens que havia roubado.  
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Figura 9: Franco e Franco Jr. procuram Mark Forrester, o agora bem-sucedido contrabandista de mercadorias 

roubadas. Fonte: Trainspotting: Sem Limites (1996). 

 

O grande destaque dessas cenas é que Mikey Forrester é interpretado por Irvine 

Welsh, o escritor de Trainspotting e Porno, livros em que ambos filmes foram baseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O pior banheiro da Escócia (8’02’’ até 11’05’’) 

 



 
 

 

32 

 

 
Figura 7: Mark saindo da latrina do "Pior banheiro da Escócia". Fonte: Trainspotting: Sem Limites (1996) 

Uma das cenas eleitas como emblemáticas pela crítica, Mark ―mergulha‖ no vaso 

sanitário para recuperar seus preciosos supositórios de ópio que havia conseguido com um 

traficante. Ele precisa desesperadamente deles para lidar com sua abstinência e, por ironia do 

destino, acaba derrubando um deles no vaso sanitário do ―Pior banheiro da Escócia‖. Cena 

imperativa para denotar o que o personagem é capaz de fazer por causa de seu vício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. And with that, Mark Renton had fallen in love (20’03’’até 23’30’’) 
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Figura 8:  Momento em que Mark se apaixona. Frame mostra como a maneira que Mark se veste aproxima-se 

do estilo Clubber. Fonte: Trainspotting: Sem Limites (1996). 

 

 A turma toda está na balada, se divertindo, aparentemente. Begbie flerta com uma 

moça que conhecera na festa, Spud e Tommy trocam figurinhas sobre como lidar com suas 

respectivas namoradas e Sick Boy, como sempre, bem acompanhado de uma mulher 

aleatória. Mark observa todo aquele cenário quando que, em meio à multidão, uma moça 

misteriosa que dispensa seu acompanhante e se encaminha para a saída da boate. And with 

that, Mark Renton had fallen in love. 
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5. Sintam o ar fresco (31’56’’ até 34’10’’) 

 

 
Figura 910: Tommy leva Spud, Mark e Sick Boy para "tomar um ar" nas montanhas da Escócia. Fonte: 

Trainspotting: Sem Limites (1996). 

 

 Em mais uma de suas tentativas ―caretas‖, Tommy leva Spud, Mark e Sick Boy para 

um passeio nas montanhas da Escócia. Com a desculpa de ―tomar um ar fresco‖, Tommy está 

abalado com as recentes brigas com sua namorada, Lizzy, e por isso, acredita que uma 

caminhada viria a calhar. Porém, a ideia é logo rechaçada pelo grupo, que através da nada 

ufanista retórica/desabafo de Mark, resolve pôr um fim na caminhada estóica de Tommy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reabilitação (50’15 até 56’30’’) 
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Figura 1011: Renton sofrendo com as alucinações causadas pela abstinência de heroína. Fonte: Trainspotting: 

Sem Limites (1996). 

 

 Mark, após uma overdose, é resgatado por seus pais no hospital e , contra a sua 

vontade, é submetido à reabilitação, dessa vez, em casa, no seu quarto em que passara boa 

parte da infância. Em meio a diversas alucinações e devaneios, entre eles o do recém-nascido 

e falecido, o bebê, filho de Sick Boy, engatinhando pelo teto. Tal trecho é de extrema 

violência no que diz respeito ao tom das diversas alucinações devido à abstinência da 

heroína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cena Clubber (1h06’34’’ até 1h07’25’’) 
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Figura 11: Cena em que Mark faz uma análise sobre o futuro das relações humanas. Fonte: Trainspotting: Sem 

Limites (1996). 

 

 Recorte do filme em que Mark, através de mais uma de suas falas, descreve o cenário 

das baladas que o grupo frequenta e de suas suspeitas acerca do futuro das relações humanas, 

especialmente nas festas. Ainda nessa cena, Mark deixa claro que caras como Begbie estão 

em processo de extinção.  

Ainda na mesma fala, Mark esclarece que o conceito de heterossexualidade, conforme 

lhe é apresentado, será modificado pelas próximas gerações. Modo de pensar que se vai ao 

encontro da linha de pensamento Clubber, já que para essa tribo urbana, o conceito de ser 

livre não é suficiente, pois é necessário estar sempre em processo de libertação, 

particularmente àqueles impostos pela mídia. 

 Apesar de não haver nenhuma denotação de que o universo de Trainspotting está 

imerso no cenário Clubber, há inúmeras similaridades entre a trupe de Renton e as 

características de um típico membro dessa tribo urbana. Além de frequentarem festas em 

clubes de música eletrônica, vestiam-se de forma chamativa (vide imagem), tanto no que diz 

respeito às cores quanto aos tamanhos delas, ora menores ou maiores do que 

convencionalmente deveriam ser. 

Também é possível estabelecer ligações entre o estilo extremamente hedonista de 

Renton e Sick Boy e a filosofia clubber, que era norteada pela paz, amor, unidade e respeito ( 

esse último refere-se às diferenças, especialmente no que tange a gêneros) -, sintetizada na 

sigla, em inglês, PLUR (Peace, Love, Unit and Respect). 
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 Há uma congruência entre o grupo de amigos, tanto no modo de agir como o de 

encarar a realidade. Sendo assim, Michel Maffesoli define: 

 

Agora, cada vez mais, nos damos conta de que mais vale considerar a sincronia ou a 

sinergia das forças que agem na vida social. Isso posto, redescobrimos que o 

indivíduo não pode existir isolado, mas que ele está ligado, pela cultura, pela 

comunicação, pelo lazer, e pela moda, a uma comunidade, que pode não ter as 

mesmas comunidades daquelas da idade média, mas que nem por isso deixa de ser 

uma comunidade. E esta é que precisa ser destacada. (MAFFESOLI, 1998, p 115). 

 

 Ou seja, Renton e sua trupe, mesmo que involuntariamente, faziam parte de uma tribo 

urbana, pois: ―Inspirada em G. Simmel, propus ver na forma o ―laço de reciprocidade‖ que se 

tece entre os indivíduos. Trata-se, de algum modo, de um laço que o entrecruzamento das 

ações, das situações, e dos afetos, formam um todo. Daí a metáfora: dinâmica da tecelagem, e 

estética do tecido social. (MAFFESOLI, 1998, p 115). 

 

8. Choose Life (1h25’45’’ até 1h30’00’’) 

 

 
Figura 12: Choose Life. Fonte: Trainspotting: Sem Limites (1996). 

 

 Após a venda da droga acontecer sem nenhuma complicação, enquanto todos 

dormiam no quarto de hotel sonhando com um futuro - não necessariamente melhor -, 

entorpecidos agora pelos planos do que fazer com sua parte da grana, Mark está acordado e 

num súbito, levanta e rouba a mochila que continha as cifras. Por que ele fez isso? Ele podia 

ter inventado mil respostas, porém todas seriam falsas. A verdade é que ele era uma má 

pessoa. Mas isso iria mudar. Ele iria ser exatamente como nós: emprego, família, maldita 

grande televisão……. 
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Ele foge. Trai seus amigos. Escolhe a vida. Choose life. 

 

 

 

 

5.3 T2: TRAINSPOTTING 

 

 

1. Running lapse (40’’ até 2’00’’) 

 

 Enquanto Mark Renton corria, 20 anos depois de ter deixado a heroína e sua vida em 

Edimburgo, muita coisa mudou. Craques de futebol não eram os mesmos. E não importa o 

quanto ele corresse, fugisse, ali naquela esteira ele não conseguia sair do lugar e muito menos 

se afastar de suas lembranças de Leith. 

 Boyle introduz um jogo de cenas intercaladas, com cenas do primeiro filme e 

mostrando uma partida de futebol entre crianças em que apresenta o elenco de T2 

Trainspotting, todos ainda aproveitando a inocência de suas infâncias no Leith. Danny dirige 

a cena sem nenhuma menção à heroína ou quaisquer outros tipos de drogas comuns em 

Trainspotting.  

 

 

 
Figura 13: Introdução de T2: Trainspotting em que Boyle apresenta os personagens em plena infância, no 

Leith. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 
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Figura 1412: Durante 20 anos Mark tentou fugir do seu passado em Edimburgo. Porém, correr não foi o 

suficiente. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 

Uma pista de que o longa teria um tom diferente de sua primeira versão. Trecho muito 

bem trilhado por “High Contrast - Shotgun Mouthwash
6
”, que num dos versos consta: ―It's 

the beginning of the end, so you're about to go set fire to your friends (tradução livre: É o 

começo do fim, então você está prestes a ir para atear fogo a seus amigos).‖ 

 Com esta intro, Danny Boyle deixa nas entrelinhas que o submundo das drogas dessa 

vez seria deixado de plano de fundo para os conflitos morais que permeiam as amizades de 

Mark, Spud, Sick Boy e Begbie, separando a conveniência da parceria para aplicar um golpe 

do valor real de se ter/ser um amigo, fato que a sequência da trama mostrará.  

 

  

 

2. Bom filho a casa torna (13’08 até 14’24’’) 

 

 De volta a Edimburgo, ao seu bairro Leith e a sua casa, Mark é tomado pela culpa e o 

vazio deixado pela morte de sua mãe e a recepção nada calorosa de seu pai. Enquanto eles 

conversam, o enquadramento e a mesa em que estão são os mesmos de 20 anos atrás, porém, 

ao invés da estranheza e constrangimento que o clima entre ele e seu pai proporciona, estava 

junto a eles sua mãe, provavelmente implorando mais uma vez para Mark largar a heroína. 

Exatamente nesse recorte é possível identificar o mesmo ângulo de câmera que Boyle utilizou 

                                                
6
 Letra e tradução no Anexo A 
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no primeiro filme da série, numa clara metalinguagem, porém agora, no lugar onde outrora a 

mãe de Mark sentara, estava a sombra de Mark, mais um dos truques do habilidoso diretor. 

 

Composição de cena de T2 (figuras 18 e 19) idêntica à de Trainspotting. 

 

Figura 15: 20 anos depois, Mark visita seu pai. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 
Figura 16: Mark leva esporro de seu pai que o alerta sobre o perigo do uso de drogas. Mark, é claro, indiferente. 

Fonte: Trainspotting: Sem Limites (1996). 
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3. Gail (14’32’’ até 18’51’’) 

 

 
Figura 17: Spud atormentado por seus erros do passado, escreve uma carta de suicídio. Fonte: T2: 

Trainspotting (2017). 

 Atormentado por seus erros no passado e por não se considerar capaz de ser o pai de 

família que Gail e seu filho merecem, Spud dá início ao seu suicídio. Escreve uma carta de 

despedida a sua amada e a seu querido filho, justificando o final que está prestes a se efetivar 

- o de ele morto. Spud veste o saco plástico em sua cabeça e começa a asfixiar. No mesmo 

instante, Mark entra em seu apartamento e o salva. Talvez o pior erro do passado de Spud - 

Mark - tenha salvado sua vida. 

 

Figura 18: Em mais uma metáfora de Boyle, Mark salva Spud da morte em um timimg perfeito. Fonte: T2: 

Trainspotting (2017). 
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 ―Você arruinou minha vida e agora arruinou minha morte também‖ pigarreia Spud no 

momento seguinte em que Mark rasga o saco plástico que não o deixava respirar. Ele estava 

cansado e precisava dum fim que justificasse toda a sua vida de erros que, além de prejudicar 

a si próprio, atingia as pessoas que ele mais queria bem (Gail e Fergus (seu filho)). Porém, 

Spud também tinha saudades de seu velho amigo e logo abaixou a guarda e iniciaram uma 

amigável e nostálgica conversa. 

 

4. So what have you been doing for 20 years? (20’27’’ até 24’27’’) 

 

 
Figura 19: Após 20 anos, Mark e Simon se reencontram. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 

 O reencontro dos dois melhores amigos não podia ser diferente. Após uma rápida 

conversa na qual um contou o que cada um andou fazendo durante esses 20 anos que se 

passaram, Sick Boy golpeia Mark com o taco de sinuca. Começa então uma briga de bar. 

Mark sai derrotado e Sick Boy com a ―alma lavada‖. 
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Figura 20: Primeira aparição de Veronika. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 Desacordado e aos cuidados de Veronica, a suposta namorada de Simon, Mark delira 

e num salto, acorda e entrega ao seu velho amigo a quantia que o havia roubado há 20 anos. 

 

 

 

5. You’re an addict. So be addicted. Just be addicted to something else (28’40’’ até 

30’27’’) 

 

 Ao reencontrar seu fiel amigo Spud, Mark percebe que seu amigo precisa de ajuda 

para lidar com a heroína. Então, decidido que todos somos viciados em algo, Mark convida 

Spud para correr com o intuito de que ele goste e se ―vicie‖ no esporte. Apesar da vã 

tentativa, o passeio serviu para entrosar a velha parceria entre Spud e Renton. 
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Figura 21: Be addict. Fonte: T2: Trainspotting (2017).. 

 

 ―Você é um viciado. Então seja viciado. Só seja viciado em outra coisa‖ disse Mark a 

Spud quando o amigo reclamava das diversas vezes em que tentara parar com a heroína e dos 

programas de reabilitação em que fora submetido ao longo de sua vida junkie. Renton teve 

dificuldades em justificar seu argumento, especialmente quando questionado como fizera 

para largar o vício, já que ao invés de praticar algum esporte ou viciar-se em algo construtivo, 

ele apenas fugiu. 

 

6. Remember Mark (30’27’’ até 31’30’’) 

 

 A fim de apelar para a ―nostalgia‖ conveniente e convencer Mark a ficar e ajudá-lo a 

conseguir dinheiro para a Sauna, Sick Boy relembra Renton das vezes em que roubaram 

juntos, e, com certa ênfase e emoção, da primeira vez que eles usaram heroína, em que 

compartilharam agulha, porém foi Simmons que a usou após Mark. Simmons diz: ―Tem 

sangue seu em minhas veias‖. 
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Figura 22: O primeiro pico de Simon e Renton. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 

 Com uma fotografia personalizada e montagem sensível à nostalgia, Danny mais uma 

vez utiliza cores e filtros para, analogicamente, reviver Trainspotting (1996), através dos 

figurinos dos personagens que participam da cena, que eram exatamente as mesmas do 

primeiro filme - a clássica camisa amarela de Renton - e locações, como a rua em que 

aparecem correndo em fuga de mais um de seus roubos. São cenas que, apesar de serem 

inéditas, relembram 20 anos atrás. 

 

7. What supposed to do with that (33’30 até 36’10’’) 

  

 Percebendo que dessa vez fugir não adiantaria nada, Mark aceita a proposta de Simon. 

Sem antes abrir o jogo a seu amigo e falar o que realmente aconteceu com ele nesses 20 anos. 

Seu divórcio de um casamento de 15 anos. Mark não tem filhos. Perdera o emprego. Seu 

problema no coração: o médico disse que viveria tranquilamente pelos próximos 30 anos. 

Brecha mais do que suficiente para o personagem discorrer sobre o vazio existencial que o 

domina como todo o tom niilista característico de Mark sobre o devir da sociedade e como as 

relações - inclusive a dele com Simon - está baseada. 
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Figura 133 Mark resolve ficar e ajudar Simon. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 

 

8. 1690 (44’51’’ até 45’40’’) 

 

 Após dar mais um de seus golpes, Sick Boy, Mark e Veronica voltam de carro para 

casa com a sensação de dever cumprido. Danny Boyle faz um jogo de cenas interativas 

fazendo alusão aos aplicativos mais populares atualmente, os personagens ficam com efeitos 

de caretas diversas e a fotografia repleta de filtros familiares aos usuários de rede social. É 

possível captar certo sarcasmo e crítica ao devir nas relações humanas com o advento da 

internet. 

Dessa forma, Zygmunt Bauman define: 

Os adolescentes equipados com confessionários eletrônicos portáteis são apenas 

aprendizes treinando e treinados na arte de viver numa sociedade confessional – uma 

sociedade notória por eliminar a fronteira que antes separava o privado e o público, 

por transformar o ato de expor publicamente o privado numa virtude e num dever 

público. (BAUMAN, 2008, p 9-10). 
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Figura 2414: Simon, Mark e Veronika se divertem com os filtros na câmera de uma rede social. Fonte: T2: 

Trainspotting (2017). 

 

9. Spud Nocauteado (49’00’’ até 49’32’’) 

 

 
Figura 25: Spud se imaginando como um famoso pugilista. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 

 Ao sair de mais uma aula de Boxe, o agora pugilista Spud tem uma ―súbita‖ nostalgia 

ao reviver a fuga dele e Mark pelas ruas de Edimburgo, há 20 anos. Danny Boyle, com a 

ajuda de efeitos especiais, conseguiu literalmente, inserir Spud naquele momento. Ele e Mark 

correndo, Mark quase sendo atropelado, e na sequência, capturado. Cena do filme que 

provoca no espectador um misto de nostalgia e empatia por Spud, o único que é (e continua 

sendo) muito ingênuo para entender seu mundo. 
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Figura 26: Nostalgia: Spud passa pela rua em que, 20 anos atrás, fugia com Mark dos seguranças da biblioteca 

que haviam roubado. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 
Figura 27: Spud mostra para Veronika seu talento para falsificar assinaturas. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 
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10. Discurso “Choose Life” pt 2 (1h01’37’’ até 1h03’10’’) 

 

 Em mais uma de suas falas ácidas e niilistas, em conversa com Veronica, Mark 

desconstrói a busca pela felicidade da sociedade contemporânea e todas suas relações líquidas 

e com segundas intenções. Critica o consumismo desenfreado e a necessidade de midiatizar 

tudo. Explica também a origem do termo ―Choose life‖ e o porquê dele ser usado. Mais uma 

vez, Danny Boyle escolhe filtros típicos de aplicativos de rede social para ilustrar a fala de 

Renton. 

 
Figura 28: Trecho de Trainspotting: Sem Limites (1996) adaptado a nova versão do discurso "Choose Life". 

Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 

11. Between (1h09’30’’ até 1h12’30’’) 

 

 Spud, Mark e Sick Boy vão até o local onde Tommy costumava levá-los para 

caminhar para prestar uma homenagem ao falecido amigo. Spud lê algumas linhas que 

escrevera para lembrar do amigo, enquanto se encaminha para colocar flores na lápide de 

Tommy, Mark e Simon trocam farpas acerca do passado. Simon relembra Mark que fora ele 

quem dera a primeira dose de heroína para Tommy. Mark, contra-ataca, mexe nas feridas do 

amigo sobre a precoce morte de seu filho recém-nascido, pois estava muito ocupado 

injetando em suas veias heroína para se preocupar com o bebê. 
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Figura 2915: Mais uma vez Boyle referencia Trainspotting: Sem Limites (1996) utilizando a composição de 

cena semelhante ao primeiro longa (Figura 33). Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 
Figura 3016: Cena de Trainspotting: Sem Limites (1996) recriada em T2: Trainspotting (2017). Fonte: 

Trainspotting: Sem Limites (1996). 

 

 

12. Déjà vu (1h20’20’’ até 1h20’45’’) 

 

 Em mais uma das referências que o T2 faz ao primeiro filme, desta vez Mark também 

faz o mesmo gesto no capô do carro que fizera na fuga nos momentos iniciais de 

Trainspotting: Sem Limites, porém, dessa vez, estava em meio à fuga de Begbie. 
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Figura 31: Referência à cena clássica (figura 35) de Trainspotting: Sem Limites (1996). Fonte: T2: 

Trainspotting. 

 

 
Figura 3217: Cena de Trainspotting: Sem Limites (1996) referenciada na figura 34. Fonte: Trainspotting: Sem 

Limites (1996) 

 

 

13. A nostalgia do Copo Voador (1h28’35’’ até 1h31’02’’) 

 

 

 Numa de suas tentativas de achar algo que lhe satisfaça tanto quanto a heroína, Spud 

começa a escrever suas memórias de 20 anos atrás. Quando Begbie entra em seu apartamento 

procurando por Mark, se depara com diversos rascunhos espalhados pela casa de Spud de 

histórias da época em que viviam o submundo de Edimburgo. Begbie pede para Spud ler um 
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de seus rascunhos, então Spud escolhe um em meio a tantas folhas de rascunho e conta como 

só ele poderia contar como Begbie arranjou uma briga em um bar. O entusiasmo de Franco 

ao relembrar tal façanha junto com o jogo de cenas que Danny Boyle imprime nesse 

momento, entre o Trainspotting 1 e 2, são ingredientes fundamentais para mais uma deliciosa 

nostalgia. 

 

Figura 33: Trecho de Trainspotting: Sem Limites (1996) em T2: Trainspotting. Fonte: T2: Trainspotting. 

 

 
Figura 34: Cena que Franco reencarna a fala retratada na figura 36. Fonte: T2: Trainspotting. 
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14. Franco Pai, Franco e Franco Júnior (1h36’00’ até 1h37’35’’) 

  

Após ler as histórias que Spud transcreveu para o papel de seu papel, Franco tem a 

oportunidade de redenção. Antes de ir até o bar de Simon onde esperava matar Mark, ele 

passa em casa e a fim de que seu filho não repita seus erros, tem uma lúcida conversa com 

Franco Júnior e sua mulher, a June. Franco não queria para seu filho a mesma vida que 

levara, a qual, basicamente, repetira os erros de seu pai. Franco não queria que seu filho 

repetisse os dele, por isso, finalmente aceitou a escolha de Franco Jr. por cursar a faculdade 

de Hotelaria e sua opção por uma vida honesta, oposta a do seu pai e a do próprio Begbie. 

 

 

Figura 35: Sabendo que iria voltar á prisão independentemente do que acontecesse, Begbie conversa com June 

e Franco Jr.. Fonte: T2: Trainspotting. 

 

 Após um longo abraço em Franco Júnior, Begbie parte para sua missão. Nesse 

momento é possível perceber que Franco não era de todo mal e sim fruto do contexto em que 

fora submetido. De qualquer forma, os erros já haviam sido cometidos e não havia nada que 

pudesse mudar isso. 

 

15. I've been thinking about you for 20 years (1h41’10’’ até 1h46’00’’) 

 

Com toda raiva acumulada nos últimos 20 anos, Begbie perseguiria Mark até a morte 

- literalmente - em busca de sua vingança. Mark sabia que estava em apuros e só o que 

poderia fazer era adiar o momento em que Begbie o encurralaria. Momentos antes de Franco 
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efetivar sua vingança, ambos travam um diálogo dos mais sinceros da trama, em que os dois 

se tornam vítimas das péssimas escolhas e das piores circunstâncias. 

 

 

Figura 36: Mark e Begbie relembram suas péssimas escolhas. Fonte: T2: Trainspotting. 

 

Mark ao tentar escapar de Begbie acaba ficando enforcado pelos fios das instalações 

do futuro bordel. Franco ao perceber que não precisaria de esforço para matar o traidor, 

assiste a morte se aproximar de Mark. É nesse instante que Sick Boy chega para socorrer o 

amigo. Ao perceber a tentativa de Simon, Franco aponta uma arma para os dois. Os dois 

acabam sendo salvos por Spud que, num golpe, derruba Begbie tocando-o uma privada 

deixando o valentão desacordado. 

 

16. Silk (1h47’15’’ até 1h49’25’’) 

 

 “Ele pega a caneta. E com seu dom de falsificação, pouco usado, assina seus nomes.‖ 

Spud transfere o montante de € 100.000 para a conta de Verônica, na Bulgária. Verônica foge 

com o dinheiro deixando Mark e Sick Boy para trás. Franco está preso e Spud tentando 

reparar os erros de seu passado. 
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Figura 3718: Spud e Veronika efetivam o golpe em Mark e Renton. Fonte: T2: Trainspotting. 

 

 

Trilhado por Wolf Alice - Silk
7
, assim como no primeiro filme, Danny faz um tour 

pelos personagens e seus respectivos finais pessoais, provocando um sentimento de catarse 

no espectador. Assim como em Trainspotting(1996), ―primeiro, aparece a oportunidade, para 

em seguida, vir a traição. É desse modo que acaba.‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Letra e tradução em Anexo A. 
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17. Lust for Life (1h49’26’’ até o fim) 

 

 
Figura 38: No temido quarto em que enfrentou as piores alucinações da sua vida, Mark refaz o movimento que 

fizera em Trainspotting: Sem Limites (1996). Fonte: T2: Trainspotting. 

 

 
Figura 39: Movimento descrito na figura 41 feito pela primeira vez em Trainspotting: Sem Limites (1996). 

Fonte: T2: Trainspotting.  

Como não podia faltar, no fim, Mark entra em seu conhecido e assombrado quarto e 

põe no toca discos Iggy Pop - Lust for Life 
8
e se deixa levar pelos versos de seu ídolo. Em 20 

anos, poucas coisas mudaram, afinal. 

 

 

                                                
8
 Letra e tradução em Anexo A. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao zombar o senso comum e retratar com cinismo o que a sociedade baseada em 

ideias capitalistas elegeu como felicidade, Boyle agrega ao niilismo inerente ao longa um 

inspirador sentido de desapego ao material. Ele deixa claro que o que importa é o momento e 

por mais que seja hedonista ao extremo, Trainspotting definiu padrões e antecedeu uma 

geração saturada de ídolos que morreram de forma precoce devido ao uso de entorpecentes. 

Desde os primeiros instantes, Danny Boyle simula a euforia de seus personagens através do 

visual e do ritmo alucinante de sua narrativa, empregando constantemente um ritmo 

histriônico à montagem do longa, que possui aceleração de imagens e diversos outros 

recursos que já deixava claro seu estilo ousado e extravagante de dirigir. Além disso, ele 

filma as baladas com intensidade, utilizando câmeras subjetivas para nos colocar dentro da 

pista e, com o auxílio de uma trilha sonora impecável, faz que o espectador se sinta vivo. A 

imersão ao contexto dos personagens assim é feita com maestria. 

Uma das grandes problemáticas de filmes que têm como temática o mundo das drogas 

é que, na tentativa de deixar uma mensagem antidrogas, eles caem numa falácia demagoga, 

distanciando-se da realidade e, por consequência, perdem a credibilidade junto àqueles que 

conhecem o tema. Já que para um viciado o mundo das drogas é alegre, divertido e livre. Por 

isso, ao exagerar nas consequências do vício, certos filmes acabam sendo mais do mesmo, 

por isso transmitem uma impressão falsa, clichê, além de que, por vezes, trabalham no 

sentido contrário ao desejado. Não é o que acontece em Trainspotting, que evita a 

panfletagem e o politicamente correto, demagogo, ao trazer o mundo sob o olhar dos 

viciados, ainda que não fuja ao compromisso de denunciar as graves consequências do uso 

rotineiro de heroína. 

Na verdade, há indícios no filme de que Boyle fez um profundo estudo sobre o vício, 

retratando-o imparcialmente, indiferente e sem se colocar a favor ou contra ele. Somos nós, 

que nos despimos de quaisquer julgamentos morais sobre os personagens, que devemos tirar 

nossas conclusões após tudo que assistimos. Também, em determinados enquadramentos, é 

possível notar a intencional escolha de composição da cena, com uma fotografia que fala por 

si só e remete rebeldia tanto quanto o personagem que a protagoniza - como acontece na cena 

em que se referencia o também filme clássico cult, Taxi Driver – Motorista de Táxi, dirigido 

por Martin Scorcese. 

Em T2: Trainspotting, assim como o primeiro longa, Danny Boyle baseia a trama no 

livro de Irvine Welsh, dessa vez, ao invés dos 10 anos que a história de Porno acontece (livro 
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sequente a Trainspotting), passaram-se 20 anos desde a traição de Mark. O fato que faz com 

que o diretor traduzisse nas telas o dobro de rancor e mágoa nas relações dos personagens. 

Ambiente perfeito para uma nova traição. De fato, ela ocorre, mas ao contrário da lógica, é 

Spud, o membro da trupe que sempre foi referência de bondade e ingenuidade, que trai o 

restante de seus amigos. Todo golpe foi arquitetado por Veronika. 

Sendo assim, os resultados dessa pesquisa foram os esperados por nós. Fora 

constatado que Boyle, em diversas oportunidades, como o discurso ―Choose Life Parte 2‖ 

critica a fragilidade nas relações humanas devido ao uso excessivo das redes sociais. T2: 

Trainspotting, diferentemente do primeiro filme, não trata apenas do uso de drogas e sim da 

fragilidade das relações. Toda sua trama é baseada nos atritos e mágoas consequentes de 

Trainspotting: Sem Limites. O segundo filme mostra os personagens usando drogas ilícitas, 

mas também Viagra. Retrata os arrependimentos de Mark, mas não o exime de enfrentar as 

consequências de seu passado. Com isso, o presente trabalho atinge o seu objetivo: o de 

destrinchar a série de filmes Trainspotting e registrar os dilemas de sua geração. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO A 

LETRAS DAS MÚSICAS CITADAS NA LEITURA ANALÍTICO DESCRITIVA 

 

Shotgun Mouthwash 

 

It's the beginning of the end 

So you're about to go set fire to your friends 

But it ain't alpha and omega 

It's just Nintendo and Sega 

I'm the real gone kid, here to flip your lid 

I'm the stone cold fox, spreading the bubonic 

pox 

I'm a Zodiac Killa, on the three dollar billa 

I'm a roof-top sniper, shooting grown men in 

diapers 

 

A shotgun is a good substitute for mouthwash 

Drum controllers eat their lunch at their 

desktops 

 

(Why stop working if you enjoy what you do? 

Jesus turned the other cheek and I'll strike that 

one too 

A million little pieces will never be enough for 

you 

But the only blood we'll spill, should be blue) 

 

I'm an American nightmare hiding in a 

Mexican salad bar 

Last night I dreamt I was in Woodstock 

But I only saw a shining hour 

You're daddy is a traitor 

And your mama has dirt in her hair 

 

(You best get to where you're going 

Or else you'll never get there) 

 

A shotgun is a good substitute for mouthwash 

Drum controllers eat their lunch at their 

desktops 

 

It's the end 

It's the beginning of the end 

It's the end 

 

Shotgun colutório 

 

É o começo do fim 

Então você está prestes a ir para atear fogo a seus 

amigos 

Mas não é alfa e ômega 

É apenas Nintendo e Sega 

Eu sou o verdadeiro garoto foi, aqui para virar a 

tampa 

Eu sou a raposa fria de pedra, espalhando a varíola 

bubônica 

Eu sou um Zodiac Killa, na billa três dólares 

Eu sou um atirador no piso superior, atirando 

homens crescidos em fraldas 

 

A espingarda é um bom substituto para bochechos 

controladores de tambor comer seu almoço em seus 

desktops 

 

(Por que parar de trabalhar se você gosta do que 

faz? 

Jesus deu a outra face e eu vou atacar essa também 

Um milhão de pedacinhos nunca será o suficiente 

para você 

Mas o único sangue que vai derramar, deve ser 

azul) 

 

Eu sou um pesadelo americano se escondendo em 

um bar de saladas mexicana 

Na noite passada eu sonhei que estava em 

Woodstock 

Mas eu só vi uma hora brilhando 

Você é pai é um traidor 

E sua mãe tem sujeira em seu cabelo 

 

(Você melhor chegar onde você está indo 

Ou então você nunca vai chegar lá) 

 

A espingarda é um bom substituto para bochechos 
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controladores de tambor comer seu almoço em seus 

desktops 

 

É o fim 

É o começo do fim 

É o fim 

 

Silk 
 

Your broad shoulders, my wet tears 

You're alive and I'm still here 

As some half-human creature thing 

Can you bring life to anything? Ooh 

(Take this to make you better 

Though eventually you'll die) 

If you don't love me, don't tell me 

I've never asked who and I'll never ask why 

(It's such a shame, she used to be so delightful) 

Well, whose fault is that, if it wasn't Mum and Dad's? 

Well it must be yours 

We'll have none of that, no 

 

Just looking for a protector 

God never reached out in time 

There's love that is a saviour 

But that ain't no love of mine 

My love it kills me slowly 

Slowly I could die 

And when she sleeps she hears the blues 

And sees shades of black and white 

 

Got to stay cool, you hot, hot head 

Count to a thousand before you sleep in bed 

Read the news, pass the time 

Drink the juice, feeling fine 

Got to stay cool, you hot, hot head 

Count to a thousand before you sleep in bed 

Read the news, pass the time 

Drink the juice, feeling fine 

At least you're not boring 

No one ever wants to feel this sad, ohh 

 

Just looking for a protector 

God never reached out in time 

There's love that is a saviour 

But that ain't no love of mine 

My love it kills me slowly 

Slowly I could die 

And when she sleeps she hears the blues 

And sees shades of black and white 

 

Just looking for a protector 

God never reached out in time 

There's love that is a saviour 

But that ain't no love of mine 

My love it kills me slowly 

Slowly I could die 

And when she sleeps she hears the blues 

And sees shades of black and white 

 

 

 

 

 

Seda 

 

Seus ombros largos, minhas lágrimas molhadas 

Você está vivo e eu ainda estou aqui 

Como uma criatura meio humana 

Você pode trazer vida a alguma coisa? Ooh 

(Tome isto para fazê-lo melhor 

Embora eventualmente você morrerá) 

Se você não me ama, não me diga 

Eu nunca perguntei quem e eu nunca vou perguntar por 

que 

(É uma vergonha, ela costumava ser tão deliciosa) 

Bem, de quem é a culpa, se não fosse a mamãe e o papai? 

Bem, deve ser sua 

Não teremos nada disso, não 

 

Apenas procurando um protetor 

Deus nunca alcançou a tempo 

Há amor que é um salvador 

Mas isso não é meu amor 

Meu amor me mata lentamente 

Lentamente eu poderia morrer 

E quando ela dorme ela ouve o blues 

E vê sombras de preto e branco 

 

Tenho que ficar frio, você quente, cabeça quente 

Conte até mil antes de você dormir na cama 

Leia a notícia, passe o tempo 

Beba o suco, sentindo-se bem 

Tenho que ficar frio, você quente, cabeça quente 

Conte até mil antes de você dormir na cama 

Leia a notícia, passe o tempo 

Beba o suco, sentindo-se bem 

Pelo menos você não é chato 

Ninguém nunca quer sentir essa tristeza, ohh 

 

Apenas procurando um protetor 

Deus nunca alcançou a tempo 

Há amor que é um salvador 

Mas isso não é meu amor 

Meu amor me mata lentamente 

Lentamente eu poderia morrer 

E quando ela dorme ela ouve o blues 

E vê sombras de preto e branco 

 

Apenas procurando um protetor 

Deus nunca alcançou a tempo 

Há amor que é um salvador 

Mas isso não é meu amor 

Meu amor me mata lentamente 
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Lentamente eu poderia morrer 

E quando ela dorme ela ouve o blues 

E vê sombras de preto e branco 

 

 

 

 

 

Lust For Life 
 

Here comes Johnny Yen again 

With the liquor and drugs 

And the flesh machine 

He's gonna do another strip tease. 

Hey man, where'd ya get that lotion? 

I've been hurting since I've bought the gimmick 

about something called love 

Yeah, something called love. 

Well, that's like hypnotizing chickens. 

 

Well, I'm just a modern guy 

Of course, I've had it in the ear before. 

I have a lust for life 

'Cause of a lust for life. 

 

I'm worth a million in prizes 

With my torture film 

Drive a GTO 

Wear a uniform 

all on a government loan. 

I'm worth a million in prizes 

Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk 

No more beating my brains 

No more beating my brains 

With liquor and drugs 

With liquor and drugs. 

 

Well, I'm just a modern guy 

Of course, I've had it in my ear before 

Well, I've a lust for life (lust for life) 

'Cause of a lust for life (lust for life, oooo) 

I got a lust for life (oooo) 

Got a lust for life (oooo) 

Oh, a lust for life (oooo) 

Oh, a lust for life (oooo) 

A lust for life (oooo) 

I got a lust for life (oooo) 

Got a lust for life. 

 

Well, I'm just a modern guy 

Of course, I've had it in my ear before 

Well, I've a lust for life 

'Cause I've a lust for life. 

 

Here comes Johnny Yen again 

With the liquor and drugs 

And the flesh machine 

He's gonna do another strip tease 

Hey man, where'd ya get that lotion? 

Your skin starts itching once you buy the gimmick 

about something called love 

Love, love, love 

Well, that's like hypnotizing chickens. 

 

Well, I'm just a modern guy 

Of course, I've had it in the ear before 

And I've a lust for life (lust for life) 

'Cause I've a lust for life (lust for life) 

Got a lust for life 

Yeah, a lust for life 

I got a lust for life 

A lust for life 

Got a lust for life 

Yeah a lust for life 

I got a lust for life 

Lust for life 

Lust for life 

Lust for life 

 

 

 

Tesão Pela Vida 
 

Lá vem Johnny Yen novamente 

Com a birita e as drogas 

E a máquina de carne 

Ele vai fazer outro striptease 

Ei cara, onde cê arrumou esta loção? 

Estou ferido desde que caí no truque 

Dessa coisa chamada amor 

Dessa coisa chamada amor 

Ora, isso é como hipnotizar galinhas 

 

Bem, eu sou apenas um cara moderno 

É claro, já ouvi isso antes 

Tenho um tesão pela vida 

Por causa de um tesão pela vida 

 

Tô valendo um milhão em prêmios 

Com meu filme de torturas 

Dirijo um GTO 

Visto um uniforme 

Tudo num empréstimo do governo 

Tô valendo um milhão em prêmios 

É, dei um basta em dormir nas calçadas 

Chega de surrar meus miolos 

Chega de surrar meus miolos 

Com birita e drogas 

Com birita e drogas 

 

Bem eu sou apenas um cara moderno 

É claro, já ouvi isso antes 

Bem, tenho um tesão pela vida (tesão pela vida) 

Por causa de um tesão pela vida (tesão pela vida) 

Eu tenho um tesão pela vida 

Tenho um tesão pela vida 

Oh, um tesão pela vida 

Oh, um tesão pela vida 

Um tesão pela vida 

Eu tenho um tesão pela vida 

Tenho um tesão pela vida 

 

Bem, eu sou apenas um cara moderno 

É claro, já ouvi isso antes 

Bem, eu tenho um tesão pela vida 

Porque eu tenho um tesão pela vida 

 

Bem, lá vem Johnny Yen novamente 

Com a birita e as drogas 

E a máquina de carnes 

Bem eu sei que ele vai fazer outro strip-tease 

Ei cara, onde cê arrumou esta loção? 

Sua pele começa a coçar assim que você caí no truque 

Dessa coisa chamada amor 

Amor, amor, amor 

Ora, isto é como hipnotizar galinhas 

 

Bem, eu sou apenas um cara moderno 

É claro, já ouvi isso antes 

E tenho um tesão pela vida (tesão pela vida) 

Porque eu tenho um tesão pela vida 

Tenho um tesão pela vida 

Sim, um tesão pela vida 

Eu tenho um tesão pela vida 

Um tesão pela vida 
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Tenho um tesão pela vida 

Sim, um tesão pela vida 

Eu tenho um tesão pela vida 

Tesão pela vida 

Tesão pela vida 

Tesão pela vida 

 

ANEXO B: 

OS PROTAGONISTAS RETRATADOS QUANDO CRIANÇAS EM T2: TRAINSPOTTING (2017) 

 

 
Figura 40: Renton e Sick boy quando crianças. Fonte: T2: Trainspotting (2017). 

 

 
Figura 41: Begbie e Renton retratados como criança numa das cenas mais relevantes de T2. Fonte: T2: 

Trainspotting (2017). 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

ANEXO C: 

 

OUTRAS REFERÊNCIAS QUE T2: TRAINSPOTTING (2017) FAZ A TRAINSPOTTING: 

SEM LIMITES (1996). 

 

 
Figura 42: Óculos de Spud em Trainspotting: Sem Limites (1996). Fonte: Trainspotting: Sem Limites (1996) 

 
Figura 43: O mesmo óculos descrito na figura 45, agora, em T2: Trainspotting (2017). Fonte: T2: Trainspotting 

(2017) 
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Figura 44: O pior banheiro da Escócia. Fonte: Trainspotting; Sem Limites (1996). 

 
Figura 195: Referência em T2: Trainspotting ao "Pior banheiro da Escócia", (figura 47). Fonte: T2: 

Trainspotting (2017) 

 

 

 

 

 

 

 


