
 

Sinopse de Macbeth 

PALAVRAS PROFÉTICAS  
Macbeth e Banquo, generais do exército escocês, voltam para casa vitoriosos da batalha, 
quando encontram três bruxas. As bruxas profetizam que Macbeth será nomeado Senhor de 
Cawdor e, em seguida, rei da Escócia. Elas também dizem a Banquo que seus descendentes 
serão reis. 

A ASCENÇÃO 
A primeira previsão das bruxas é logo percebida quando o rei Duncan, da Escócia, recompensa 
o corajoso serviço de Macbeth em batalha com um novo título - Senhor de Cawdor. Lady 
Macbeth é inspirada pelo relato do marido sobre a profecia e por sua crescente ambição. Ela 
convence Macbeth a assassinar o rei Duncan durante sua visita ao castelo; isso abrirá o 
caminho de Macbeth para o trono. 

Mais tarde naquela noite, depois de celebrar com Duncan e sua comitiva, eles ativaram seu 
plano e Macbeth assassinou o rei adormecido em seu quarto. 

O VOO  
Malcolm e Donalbain, os dois filhos e herdeiros de Duncan, temem por suas vidas e fogem para 
a Inglaterra em busca de segurança. Com Malcolm e Donalbain fora de cena, Macbeth é 
coroado rei. 

VISÕES PROFÉTICAS 
Com a intenção de garantir seu poder real, Macbeth consegue que Banquo e seu filho sejam 
assassinados. Mais tarde, o fantasma de Banquo aparece diante de Macbeth em um banquete 
formal. 

Macbeth procura as bruxas novamente, ansioso por orientação. Elas o avisam sobre Macduff, 
outro nobre que também fugiu para a Inglaterra. Elas dizem a Macbeth que ele não pode ser 
prejudicado por qualquer homem nascido de mulher. 

Enquanto isso, Lady Macbeth está cada vez mais perturbada pelas decisões que ela e seu 
marido tomaram. 

FORÇAS OPOSTAS SE UNEM 
Na Inglaterra, Malcolm e Macduff decidem unir forças. Eles tramam sua vingança e montam um 
exército para marchar contra Macbeth. 

RESULTADO FATAL 
À medida que seus inimigos se aproximam da Escócia, Macbeth permanece confiante em sua 
própria invencibilidade, convencido de que está protegido pela profecia das bruxas. Tudo está 
em jogo enquanto Macbeth enfrenta seu destino final. 


