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TEATRO DO OPRIMIDO INVADE UMA PRISÃO E GANHA AS TEL AS DO REINO 
UNIDO: SEXUALIDADE E GÊNERO NA TRADUÇÃO DE MACBETH PARA O CINEMA 

EM UMA PENITENCIÁRIA DA IRLANDA DO NORTE 1 
 

Décio Torres Cruz2 

 

 

RESUMO 
O que Augusto Boal e Shakespeare têm em comum? O escritor, diretor e dramaturgo brasileiro 
acabou “pós-influenciando” o teatro shakespeariano na Grã-Bretanha. Suas idéias contribuíram para 
a geração do grupo Educational Shakespeare Company (ESC), que culminou na realização do filme 
Mickey B, uma adaptação de Macbeth, dirigido por Tom Magill. A peça shakespeariana foi 
traduzida em um roteiro escrito e atuado por prisioneiros da penitenciária Maghaberry de Belfast. 
Este artigo apresenta a tradução fílmica como uma leitura que provoca diferentes percepções do 
texto shakespeariano, expandindo seu público e adicionando novos significados à obra literária. 
Abordarei o modo como noções de gênero e poder são subvertidas na concepção desconstrutora das 
figuras femininas da peça e de que modo essa subversão é transportada para o filme de Magill.  

Macbeth de Shakespeare e o filme Mickey B, de Tom Magill são analisados, focalizando os temas 
de gênero e papéis sexuais. Aborda ainda a influência de Augusto Boal na dramaturgia britânica. 
PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare, Macbeth, Mickey B, cinema, sexualidade. 

 

Shakespeare vai parar na cadeia na Irlanda3 

 

Mickey B, de Tom Magill é um longa-metragem de 62 minutos, uma adaptação fílmica produzida 

pela Educational Shakespeare Company (ESC) [Companhia Educacional Shakespeare]. A história 

foi escrita pelo próprio diretor, e o roteiro foi escrito pelos prisioneiros Sam McClean e Jason 

Thompson, sob a supervisão de Magill. Sam McClean foi um ex-assaltante de banco, que no filme 

também desempenha Duncan, rei da Escócia. Hoje já foi liberado e no momento trabalha em tempo 

parcial como um dos administradores na Educational Shakespeare Company, cuja sede funciona no 

                                                           
1
Este trabalho, originalmente escrito em língua inglesa, é o resultado parcial da pesquisa de pós-doutorado 

“Sexualidade e gênero nas representações fílmicas de obras canônicas da literatura inglesa”, desenvolvida entre 

novembro de 2010 e setembro de 2011 na Leeds Metropolitan University, Inglaterra, sob a orientação do Professor 

Nicholas Cox e sob o patrocínio do CNPq. Uma versão ampliada desse texto foi apresentada em inglês na 4ª. 

Conferência Internacional Media for All, em Londres, Inglaterra. 
2
 Professor Titular da Universidade do Estado da Bahia e Professor Associado da Universidade Federal da Bahia.  

3
 Estou tomando de empréstimo o trocadilho do título do artigo de Liz Fekete. 
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local onde antes havia um banco, em um projeto de treinamento para ex-prisioneiros, ironicamente 

financiado por um banco. Magill e seu amigo cineasta Simon Wood haviam ensinado teatro e 

cinema na Prisão Maghaberry4
 da Irlanda do Norte por alguns anos. Antes de Mickey B, haviam 

feito dois premiados curtas-metragens com os presos.  

Classificado tanto como documentário quanto drama no site IMDB, Mickey B ganhou o Prêmio 

Roger Graef por realização proeminente em filme. Embora tenha como cenário a prisão ficcional 

Burman, foi filmado na penitenciária Maghaberry, na Irlanda do Norte. A história é sobre “a busca 

de um prisioneiro pelo poder, através de traição, violência e assassinato, e da morte e insanidade 

que resultam disso”, como descrito na contracapa do DVD (Magill 2007). O filme apresenta 42 

personagens interpretados quase inteiramente por prisioneiros da Prisão de Maghaberry e agentes 

penitenciários, todos eles sem qualquer experiência anterior em atuação. O trabalho da equipe 

também foi realizado por prisioneiros, incluindo a construção de cenário e pintura, continuidade e 

assistência com som, produção e maquiagem. O filme estreou no Queen’s Film Festival (QFT) 

[Festival de Cinema da Rainha] como parte do Festival de Cinema de Belfast, em abril de 2010. É o 

primeiro longa-metragem feito em uma prisão de segurança máxima. Devido a um acordo com a 

administração do Serviço Prisional da Irlanda do Norte para a utilização da prisão como locação de 

cinema, o filme só poderia ser lançado três anos depois, em DVD (Fekete 2010).  

Quando fazia o curso de mestrado em Artes Dramáticas, o diretor assistiu a uma palestra de 

Augusto Boal, diretor de teatro brasileiro, político e escritor, criador do Teatro do Oprimido. 

Segundo ele, essa palestra modificou a sua vida. Foi quando decidiu mudar o foco de sua profissão 

e trabalhar com comunidades marginalizadas e criar a Companhia Educacional Shakespeare para 

trabalhar com prisioneiros, utilizando a obra shakesperiana. Depois Magill e Boal tornaram-se 

amigos, até o seu falecimento em 2 de maio de 2009. Assim, baseada nas idéias de Boal, esta 

adaptação também visa a capacitar os presos e melhorar a sua auto-estima, proporcionando-lhes 

novas perspectivas futuras em seu retorno à liberdade. 

O DVD inclui quatro seções interligadas: a) uma introdução, pelo diretor do Serviço Prisional da 

Irlanda do Norte; b) o próprio filme Mickey B, classificado tanto como documentário quanto drama; 

c) “Category A Mickey B” [Categoria A, Mickey B], um documentário que narra a história de como 

o filme foi feito, com entrevistas sobre o making of do filme, com os prisioneiros, agentes 
                                                           
4
 A penitenciária Maghaberry está localizada a 13 milhas de Belfast, próxima à cidade Lisburn. 
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penitenciários e membros da Educational Shakespeare Company (ESC); d) e, finalmente, uma seção 

bônus intitulado “Growing Up With Violence” [Crescendo com a violência], sobre o impacto da 

violência sobre os presos que cresceram durante os incidentes terroristas da Irlanda do Norte, com 

depoimentos de um elenco misto e equipe do filme, que foram criados em ambientes católicos e 

protestantes. 

Tom Magill, que já foi preso por comportamento violento, afirma que ele sempre quis filmar 

Macbeth na prisão. Ele interpreta a peça como sendo acerca de traição e lealdade, temas que 

funcionam perfeitamente em um ambiente de prisão, e vê o teatro como uma oportunidade para os 

prisioneiros re-examinarem parte do seu passado violento, reverem-se, e, finalmente, recriarem-se. 

Todos os membros do elenco enfatizam os resultados positivos que o filme teve em suas vidas. A 

jornalista Liz Fekete considera Mickey B “uma ferramenta vital de educação” e sugere que ele deva 

ser usado nas escolas, como Romeu e Julieta de Baz Luhrmann, e em centros de jovens, “enfocando 

os jovens em risco de envolvimento com gangues, crime e violência” (Fekete 2010 ). 

A identificação do ambiente prisional com o tema encontrado na peça de Shakespeare pode ser 

comparada à reação de 1400 presos da Penitenciária San Quentin, durante a apresentação de 

“Esperando Godot”, de Beckett, pela Companhia San Francisco Actors’ Workshop em uma prisão 

na Califórnia em 19 de Novembro de 1957. Em seu livro, O Teatro do Absurdo, Martin Esslin 

menciona a apreensão tanto dos atores quanto do diretor Herbert Blau antes da peça e como o 

público reagiu bem, não só porque esperar nada acontecer era o que todos os prisioneiros faziam na 

prisão, mas também porque eles vieram para a peça sem ideias pré-concebidas e apenas ouviram e 

viram, ao contrário do público sofisticado que tinha reagido de forma muito diferente (Esslin 1972: 

19-22). Algo semelhante parece ter acontecido com a forma como o texto de Shakespeare foi lido, 

interpretado, reescrito e traduzido por esses condenados em 2005. 

Macbeth versus Mickey B 

Mickey B é uma adaptação contemporânea de Macbeth. Em vez da atmosfera feudal encontrada no 

texto, a peça de Shakespeare foi traduzida para o ambiente moderno de uma fictícia prisão privada 

chamada Burnam (uma referência à floresta Birnam na peça), em que gangues de prisioneiros rivais 

lutam pelo poder de controlar as alas. Embora composto de apenas alguns elementos dispersos, o 

cenário cria uma impressão e reação muito fortes no espectador. A cena de abertura dá as boas-
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vindas aos espectadores para o “Cemitério dos Esquecidos”, que pode ser lido como uma alusão à 

frase escrita em cima dos portões do Inferno de Dante: “Deixai toda esperança, ó vós que entrais 

aqui”. 

As mudanças nos nomes e personagens da peça são dignos de nota: Macbeth é Mickey B, Lady 

Macbeth é Ladyboy [rapaz-dama], Banquo é Banknote [nota bancária, cédula, promissória], e 

Macduff é Duffer [falsário, contrabandista]. O rei inglês Edward (com quem Malcolm e Macduff 

aliam-se contra Macbeth, a fim de restaurar a ordem para a Escócia) não aparecem diretamente na 

peça de Shakespeare. Ele só é mencionado como “o mais piedoso”5 por um Lord sem nome na cena 

VI, ato III, e é representado pelo comandante das forças inglesas, Siward. No filme, ele é 

substituído pelo governador de prisão, um homem que se torna aliado de Duffer em uma tentativa 

de unir os grupos dissidentes nas alas e restaurar a ordem a Burnam. 

As bruxas são mostradas como três Bookies [agentes de apostas] que controlam as apostas nas 

diferentes alas concorrentes que lutam pelo poder dentro da prisão. Seus rostos nunca são mostrados 

na íntegra, sempre cobertos com um lenço. Seu texto sofreu grandes mudanças, mantendo apenas 

algumas falas da peça. Referências à sua identidade bissexual, como mulheres que possuem barbas, 

também desaparecem. A sua previsão do futuro é aludida através da presença de cartas de Tarô. 

Além disso, embora a previsão das bruxas seja omitida no filme, a edição e a trilha sonora 

substitutuem os seus elementos proféticos, criando uma atmosfera que leva a uma expectativa de 

algo ameaçador prestes a acontecer, um significado metafórico implícito que foi adicionado pela 

inclusão de tomadas recorrentes de cercas de arame farpado, câmeras de vigilância de segurança 

como um significante onipresente, e cães policiais latindo, ameaçadoramente mostrando suas 

presas, prontos para atacar. Estas imagens recorrentes são intercaladas ao longo do enredo, 

estabelecendo a função do coro na tragédia, como a apontar para o desenvolvimento da ação 

violenta por vir. 

Na tragédia grega, o coro comenta sobre a ação da peça e seus efeitos sobre os personagens e sobre 

o mundo. Shakespeare substituiu o coro por personagens específicos que atuam como 

comentaristas. Em Macbeth, este papel é parcialmente desempenhado por Ross, que relata a Duncan 

os eventos detalhados da batalha na cena II do primeiro ato. É ele também quem relata a Macbeth a 

notícia que ele se tornou o barão de Cawdor. No Ato II, ele comenta sobre o assassinato e suas 

                                                           
5
 Referência ao verdadeiro rei Edward, o Confessor, coroado em 3 de abril de 1043. 
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conseqüências mais amplas na natureza. Em Mickey B, o diretor e roteiristas transferem esse papel 

para uma tomada de cena recorrente de um prisioneiro totalmente sozinho em sua cela. Como o 

personagem na peça de Beckett, tudo que ele faz é esperar eternamente. Isso se torna uma solução 

muito interessante para uma tradução inter-semiótica, como assinala Liz Fekete (2010). 

A linguagem do filme é também uma das fortes características da narrativa. A tradução fílmica 

manteve algumas falas da obra de Shakespeare, mas foi adaptada para encaixar o jargão prisional 

dos tempos modernos no script escrito em colaboração por três pessoas. O uso de provérbios, que 

também é uma característica dos textos de Shakespeare, aparece no texto para enfatizar a fala de 

Lady Macbeth “What’s done cannot be undone” [“O que está feito não pode ser desfeito”]. Para o 

diretor, isso tem um propósito educacional, para reiterar o efeito moralizador de que a violência tem 

conseqüências terríveis, especialmente quando vidas humanas estão em jogo (Magill 2011). 

Fekete (2010) descreve a linguagem do filme como “podada, apertada, violenta, baseada em 

vernáculo prisional”6. A violência da linguagem prisional encontra a sua contrapartida, no texto de 

Shakespeare, no vocabulário de batalha e guerra. Ela se reflete na maneira como o sargento que se 

esvai em sangue (cujas feridas já mostram a violência da guerra) descreve para Duncan a vitória de 

Macbeth e Banquo na batalha contra as forças rebeldes na segunda cena do primeiro ato no texto de 

Shakespeare. O longo diálogo que descreve a violência da ação em que Macbeth rachou os rebeldes 

em dois com sua espada e “descoseu [Macdonwald] do umbigo à mandíbula, / E fixou sua cabeça 

nas paliçadas” (Shakespeare 2009: 9)7 torna-se, no filme: 

[...] pior do que uma partida de Celtic e Rangers, então aquele dedo-duro do MacDonald, ele teve a 

ajuda dos sujos Dubliners [dublinenses], os nossos rapazes estavam se cagando de tanto tomar 

porrada deles, e aí Banknote e Mickey B vieram em cima deles com barras de ferro, Mickey B pegou 

MacDonald, rachou a cabeça dele, como um ovo, deixando-o mortinho da silva, duro como um pão 

de batata velho, o velho MacDonald comprou a fazenda. (Magill 2007).8 

                                                           
6
 Tradução minha de “clipped, tight, violent, drawing on prison vernacular” (Fekete 2010). Todas as traduções nesse 

texto foram feitas por mim. 
7
 “Till he unseam'd him from the nave to the chaps, / And fix'd his head upon our battlements” (Shakespeare 2009: 9). 

8 ‘[…] worse than a Celtic and Rangers match, then that tout MacDonald, he got help from the dirty Dubliners, our 
boys were getting the s**t beat out of them, Then Banknote and Mickey B came charging in with iron bars, Mickey B 
got hold of MacDonald, cracked his head clean open, like an egg, stiffed him tatey bread, old MacDonald bought the 
farm’. (Magill 2007). 
 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

6 

Aqui, além do uso da linguagem coloquial com trocadilhos, transformando Macdonwald em 

MacDonald aludindo a uma canção infantil, referências internas aparecem a grupos sectários 

opostos da Irlanda do Norte que centram suas preferências ideológicas em equipes de futebol, 

simbolizando sua inimizade, já que o time escocês Celtic é historicamente associado ao povo da 

Irlanda e escoceses de origem irlandesa, católicos separatistas em sua maioria, e ligados ao IRA 

durante os conflitos, enquanto que o time rival Rangers,  também escocês (ambos de Glasgow), são 

associados aos escoceses e norte-irlandeses protestantes que apóiam o unionismo britânico. Como 

Ramona Wray afirmou: 

Se a prisão retorna, assim acontece com seus contextos, pois, no idioma irlandês [da Irlanda 

do Norte] de Mickey B, um registro dos ataques terroristas é assombrosamente detectável. 

Um compromisso com um pensamento pós-cessar-fogo, não obstante, são os ataques que 

avultam ameaçadoramente como uma presença constante nas estratégias de evocação ator-

prisioneiro. Aqui, o diálogo com forte sotaque funciona tanto como a expressão de uma 

comunidade fechada quanto como uma assinatura de afiliações de classe compartilhada. No 

início, a atividade paramilitar é evocada através de referências à geografia sectária (“New 

Lodge” e “Shankill”) e times de futebol (“Rangers” e “Celtic”), enquanto conjurações de 

episódios politicamente carregados (como a alusão as casas de apostas do famoso seqüestro 

pelo IRA do cavalo de corrida “Shergar”) apimentam o pacote. Ao comentar sobre uma 

experiência comunitária de violência, os presos o fazem invocando tiroteios e explosões: 

parece que não existe um sistema discursivo dentro do qual o trauma pode ser tratado fora de 

um quadro de referência paramilitar. De uma maneira comparável, a seqüência em Mickey B 

dedicada ao assassinato da esposa (Kirsty McClean) e filhos de Duffer/Macduff (Robert 

Flanagan) aplica-se historicamente com ressonância aos índices de conflito norte-irlandeses 

de tal forma que a lacuna construída entre Burnam e Maghaberry é reduzida. A gramática 

familiar do atirador vestido com balaclava [espécie de gorro que cobre cabeça e pescoço], o 

interior doméstico apertado e o armamento específico, e a sugestão de uma cadeia de 

comando que se estende desde a prisão até a rua, mostram as marcas distintivas de uma 

tragédia baseada na Ulster9. (Wray 2011).10 

                                                           
9
 Condados irlandeses que incluem a Irlanda do Norte. 

10 “If the prison comes back, so do its contexts, for, in the Northern-Irish idiom of Mickey B, a register of the “Troubles” 
is hauntingly detectable. A commitment to post-ceasefire thinking notwithstanding, it is the “Troubles” that loom most 
large as a subsuming presence in player-prisoner strategies of evocation. Here, the heavily accented dialogue works 
both as the expression of a closed community and as a signature of shared class affiliations. Earlier paramilitary activity 
is evoked via references to sectarian geography (“New Lodge” and “Shankill”) and football teams (“Rangers” and 
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Macbeth aborda os problemas enfrentados pelo povo escocês na Idade Média, como recontada tanto 

historicamente por Holinshed e ficcionalmente por Shakespeare. Magill faz uma leitura atualizada 

da peça, alterando o cenário para uma Irlanda contemporânea e aludindo aos conflitos modernos 

que dividiram o país, tanto metaforicamente no filme, quanto explicitamente no documentário. 

Apesar de todos os envolvidos com Mickey B decidirem usar o texto de Shakespeare para fins de 

moralização, interpretando-a como uma peça medieval de moralidade [morality play], vendo nela 

uma moral que se ajusta aos fins educativos do ESC, a peça Macbeth é muito complexa em sua 

exploração de diversos temas, sem fornecer qualquer mensagem clara, moral ou ideológica. Em vez 

de uma moral, podemos interpretar a frase das bruxas “Fair is foul, and foul is fair” 

[aproximadamente, “O bom é ruim e o ruim é bom”],11 omitida no filme, como parte da nossa 

condição humana, inerente a todas as pessoas, o que implica que o bem e o mal habitam em todos 

nós, e que um dia um lado oculto pode se manifestar. Quanto às consequências dos atos dos 

personagens, cada um deve ser responsável por suas próprias escolhas e ações, mas o texto não 

aponta para nenhuma solução ou sugestão sobre o que se deve fazer. Neste sentido, a peça não é 

moralizante ou julgadora. Como acontece frequentemente em suas peças, Shakespeare também 

deixa aberta para os leitores a interpretação do comportamento dos personagens em Macbeth. 

Embora o projeto da ESC siga um tom moralizante, reforçada no documentário, o filme em si não o 

faz, e termina com um final aberto, sugerindo a possibilidade de aparições de novos Macbeths e 

novos tiranos trajando vestes normais, assim como o texto shakespeariano deixa em aberto a 

possibilidade de uma continuidade para a violência intrínseca à Escócia da peça e, assim, a 

inevitabilidade da tragédia futura. Portanto, como um produto final, o filme transcende os objetivos 

                                                                                                                                                                                                 
“Celtic”), while conjurations of politically-freighted episodes (such as the bookmakers’ allusion to the I.R.A.’s 
infamous kidnapping of the racehorse, “Shergar”) pepper the package. When commenting on a communal experience of 
violence, the prisoners do so by invoking shootings and bomb blasts: it would appear that there is no discursive system 
within which trauma might be addressed outside of a paramilitary frame of reference. In a comparable fashion, the 
sequence in Mickey B devoted to the murder of the wife (Kirsty McClean) and children of Duffer/Macduff (Robert 
Flanagan) applies historically resonant Northern Irish indexes of conflict in such a way that the gap constructed between 
Burnam and Maghaberry is reduced. Both the familiar grammar of the balaclava-clad gunman, the cramped domestic 
interior and the particular weaponry, and the suggestion of a chain of command stretching from prison to street, disclose 
the distinctive markers of an Ulster-based tragedy”. (Wray 2011). 
11 A palavra fair é polissêmica e pode ser traduzida tanto na forma de substantivo como adjetivo, dentre outras 
possibilidades, como “justo, leal, razoável, bom, honesto, claro”. O mesmo acontece com a palavra foul, adjetivo, 
verbo, substantivo e advérbio, que pode ser traduzida como: “falta, infração, choque, violação, golpe desleal, golpe 
proibido, jogo desleal, sujar, violar regras, poluir, entupir, obstruir, manchar, conspurcar, corromper, elamear, desonrar, 
imundo, desagradável, podre, abominável, nauseabundo, putrefato, sórdido, fedorento, infecto, criminoso, condenável, 
turvo, ilícito, nocivo, ilicitamente, traiçoeiramente, perfidamente”. 
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morais e educacionais do projeto ESC e adquire um status artístico semelhante aquele produzido 

pela própria peça. 

Papéis de gênero em Macbeth / Mickey B 

Além dos temas do desejo de poder, ambição, maldade, vingança, e do jogo não maniqueísta entre o 

bem e o mal, Macbeth também lida com a relação entre a vulnerabilidade do sexo masculino e 

influência feminina. Em sua complexidade, a peça explora tanto a fantasia de um poder feminino ou 

maternal, assim como o desejo de uma fuga dessa influência, como Janet Adelman apontou. 

Segundo ela, Macbeth é “uma representação dos medos primitivos sobre a identidade masculina e 

autonomia própria, sobre essas presenças iminentes do sexo feminino que ameaçam controlar as 

ações e mentes de uma pessoa, para constituir seu próprio ego, mesmo à distância”12 (Adelman, 

1992: 131). Ela considera o fato de que Macbeth ecoa a fala das bruxas “Fair is foul, and foul is 

fair” como um questionamento da identidade autônoma perpetrado pela figura mãe das bruxas, uma 

vez que o materno constitui a matriz sufocante da qual ele deve escapar, e essa fantasia de fuga o 

persegue. Ao analisar a repetição de Macbeth de predição das bruxas que “ninguém nascido de 

mulher / prejudicará Macbeth”13 (Macbeth, 4.1 80-81), ela conclui que a peça re-imagina a 

autonomia masculina de identidade somente após a excisão da presença feminina. Adelman 

menciona dois tipos de fantasia, uma de “um poder maternal quase absoluto e a fantasia de fuga 

absoluta deste poder”14 (Adelman, 1992: 131). 

Assim, na leitura de Adelman, Macbeth expõe a feminilidade como algo ultrajante que deve ser 

temido, mas a peça também mostra a impossibilidade da fantasia de masculinidade absoluta. 

Baseando-se na invencibilidade prometida pelas bruxas em sua profecia de que nenhum homem 

nascido de mulher pode prejudicá-lo, Macbeth opta por interpretá-la como se isso significasse que 

ele estivesse incontaminado por feminilidade e que a feminilidade é a causa de sua vulnerabilidade 

(5.10.12-13). O que ele não esperava era o fato de que Macduff não nasceu do modo convencional, 

mas através de cesariana (5.10.14-16). Ele cumpre a profecia por não ter nascido de uma mulher de 

                                                           
12

 “a representation of primitive fears about male identity and autonomy itself, about those looming female presences 

who threaten to control one’s actions and one’s minds, to constitute one’s very self, even at a distance” (Adelman 

1992: 131). 
13

 “none of woman born / Shall harm Macbeth” (Macbeth, 4.1 80-81). 
14

 “a virtually absolute maternal power and the fantasy of absolute escape from this power” (Adelman, 1992: 131). 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

9 

maneira convencional, mas o fato de que ele se origina “do ventre de sua mãe”15 (5.10.15) mostra 

essa fantasia como uma falácia. Portanto, a própria existência de Macduff contradiz a suposição de 

Macbeth de que a verdadeira masculinidade não pode derivar ou ser contaminada pela feminilidade 

(Adelman, 1992: 132). 

A ambigüidade sexual das bruxas aterroriza Banquo a tal ponto que Adelman questiona se sua 

androginia não é o lado sombrio do rei “em sua incapacidade de manter uma autoridade de proteção 

masculina”16. Ela argumenta que a fraqueza de Duncan contrasta com a força das bruxas na 

reversão dos esperados papéis de gênero, atribuindo-lhe um grau de androginia, devido à sua 

ambivalência: idealizado por sua paternidade, mas morto por sua suavidade feminil e confiança 

infantil manifesta em sua incapacidade de ler os sinais da mente dos homens em seus rostos. Após 

sua morte, ele se torna um emblema não de autoridade masculina, mas de vulnerabilidade feminina 

(Adelman, 1992: 131). 

Adelman menciona o ataque de Lady Macbeth à virilidade de Macbeth como a fonte de sua força 

sobre ele (em parte, fazendo-o imaginar-se como uma criança vulnerável a ela). O assassinato de 

Duncan torna-se o teste de virilidade de Macbeth – se ele não puder realizá-lo, será reduzido a uma 

criança sujeita a sua raiva. Sua esposa ataca sua masculinidade fazendo seu amor por ele 

contingente com o assassinato que ela identifica como potência masculina (Adelman, 1992: 137-8). 

O diretor/escritor Tom Magill criou o personagem Ladyboy baseado no conceito tailandês de 

ladyboys17 e em uma pessoa real que ele conheceu quando esteve preso na Inglaterra, uma ex-drag 

queen cuja fragilidade do corpo contrastava com a sua personalidade muito forte. Este prisioneiro 

fraco aliou-se ao cara mais forte da prisão, a fim de obter a sua proteção enquanto limpava a cela 

dele em troca de favores sexuais, mas na verdade era ele quem manipulava e controlava o manda-

chuva da prisão, assim como o personagem do filme Ladyboy usa Macbeth para seus propósitos de 

poder e controle (Magill 2011). 

O Ladyboy do filme ressoa com a descrição de Adelman de Lady Macbeth. O filme omite a fala de 

Lady Macbeth “unsex me, here” [“dessexualize-me aqui”], enquanto ela convoca os espíritos 

                                                           
15

 “from his mother’s womb” (Shakespeare 5.10.15) 
16

 “in his failure to maintain a protective masculine authority” (Adelman 1992: 131). 
17

 Kathoey, katoey ou Kathoei, um transexual (do gênero masculino para o feminino) ou um gay afeminado na 

Tailândia. 
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negros da noite, a fim de alcançar o poder masculino que lhe falta. Magill achou essa fala 

desnecessária quando o papel de Lady Macbeth é desempenhado por um personagem masculino 

(embora saibamos que no teatro elizabetano essa era a prática comum, o que não justificaria a sua 

exclusão). Em sua opinião, fingir ser subserviente não apresenta nenhum dilema para o ponto de 

vista de Lady Macbeth. Ladyboy é retratado como sendo muito mais forte do que Macbeth, sua 

feminilidade masculina acrescenta algo extra ao seu poder. E Mickey B, como na leitura de 

Adelman de Macbeth, se torna uma figura emasculada, identificada com imagens de ressaca e os 

sintomas de uma “doença verde, uma doença das tímidas jovens virgens”18 e os sinais de “o leite da 

bondade humana”19 (1.5. 17) marcam-no como mais mulher do que ela. 

Adelman postula que ser menos do que um homem é tornar-se uma mulher ou uma criança 

“terrivelmente sujeito à fúria destrutiva da esposa/mãe”20 (1992: 137), o que evoca um poder em 

Lady Macbeth sobre o marido mais forte do que o das bruxas. Assim, a masculinidade sanguinária 

de Macbeth é uma resposta ao desejo e vontade dela, mas também funciona como uma forma de 

escapar de seu poder, mostrado em seu questionamento a ela sobre a possibilidade de falha 

(Adelman, 1992: 137). Mickey B enfatiza a fragilidade de Macbeth nas lágrimas que ele verte 

quando descobre a morte dela, em uma inversão da visão de mundo de Shakespeare apresentada na 

declaração de Hamlet: “Fragilidade, teu nome é mulher!”21 (Hamlet, 1.2.146). 

Outra tradução notável feita por Magill foi a colocação de Ladyboy como parte do grupo de bruxas. 

Na peça, Lady Macbeth convoca os espíritos da noite, da mesma forma que as bruxas o fazem. Em 

Mickey B, Ladyboy é mostrado deitado com a sua cabeça formando uma cruz com as cabeças das 

três bruxas, como se fossem cúmplices. 

No documentário do DVD, a relação entre Mickey B e Ladyboy é descrita como fantástica, como se 

fossem um casal realmente casado, com uma química notável, como um casal feito no céu. Jason, o 

ator que interpretou Ladyboy, achou interessante se vestir como uma mulher e ver a reação dos 

homens supostamente heterossexuais, com um número de rapazes tentando apalpá-lo e dando 

cantadas nele. Alguns deles estavam brincando, mas ele começou a suspeitar que alguns outros 

estavam sérios em suas tentativas. 

                                                           
18

 “green sickness, a disease of timid young virgin women” (Shakespeare 1.5.17). 
19

 “the milk of human kindness” (Shakespeare 1.5.17). 
20

 “terribly subject to the wife/mother’s destructive rage” (Adelman 1992: 137) 
21

 “Frailty, thy name is woman!” (Hamlet, 1.2.146). 
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Além de atuar, os presos assumiram papéis dentro da equipe, como som e continuidade, 

maquiagem, e documentando como cinegrafistas, o que deu aos presos um interesse nessas áreas de 

trabalho. Um deles, encarregado da maquiagem, fez questão de frisar no documentário que, apesar 

de seu trabalho ser considerado um trabalho de mulher, ele era hétero, para afirmar sua 

masculinidade entre seus pares “porque as pessoas na cadeia têm pensamentos esquisitos”22 (Magill 

2007). Isso mostra como a sexualidade é considerada nessa prisão irlandesa. Quando Sam Macclean 

foi questionado sobre como a homossexualidade é tratada lá, ele disse que a sua existência nunca 

foi abertamente reconhecida, e acrescentou que se um homossexual se assumisse abertamente, ao 

contrário da situação retratada no filme, ele apanharia e não seria aceito pelo grupo. No entanto, ele 

admite que o que acontece dentro das celas ninguém sabe ou comenta (Macclean 2011). 

O desempenho de Jason como Ladyboy é um dos pontos cruciais do filme. A culpa sobre a esposa e 

os filhos de Duffer que eventualmente a leva ao suicídio é pungente, assim como o desempenho de 

Davy Conway do famoso solilóquio de Macbeth “Amanhã, e amanhã, e amanhã [...]”23 (Macbeth 

5.5.20-31) abreviado no filme para apenas uma fala curta: “A vida é apenas uma sombra ambulante 

[...] um conto contado por um idiota [...] cheia de som e fúria, significando nada [...]”24 (Magill 

2007). Impulsionado pela sua ambição, Macbeth/Mickey B adquire a força corajosa que até agora 

tinha sido uma característica de Ladyboy. Quando fica sabendo da morte de Ladyboy e desempenha 

essa fala com lágrimas femininas nos olhos masculinos, essa cena comovente provoca um efeito 

potente na platéia ao misturar força e fraqueza, masculino e feminino. 

Kiran Acharya (2010) conclui que “os temas de traição, desejo de poder e queda profética de 

Macbeth podem parecer insensíveis ou inadequados para o ambiente, mas estes elementos fornecem 

o impulso de reabilitação do projeto [Mickey B]”25. No entanto, ao recuperar a representação 

elizabetana de personagens masculinos em roupas femininas, o filme transcende seu “impulso de 

reabilitação” e torna-se uma leitura moderna dos papéis sexuais e de poder de gênero invertido, 

acrescentando novos significados a velhas interpretações, enriquecendo o texto da peça com 

traduções nunca antes pensadas em qualquer das adaptações fílmicas anteriores. 

                                                           
22

 “[…] because people in jail have dodgy thoughts” (Magill 2007). 
23

 “Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow […]” (Macbeth 5.5.20-31). 
24

 “Life’s just a walking shadow [...] a tale told by an idiot [...] full of sound and fury [...] signifying nothing” (Magill 

2007). 
25

 “Macbeth’s themes of treachery, lust for power and prophetic downfall may seem insensitive or inappropriate for 

the environment, but these elements provide the [Mickey B] project’s rehabilitative thrust” 
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