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Os principais nomes do cânone dramático norte-americano na primeira metade do 

século XX, Eugene O’Neill, Arthur Miller e Tennessee Williams, representam o primado 

da voz do dramaturgo. Conquanto célebres por si próprios, diretores como José Quintero e 

Elia Kazan, e companhias tais qual a Provincetown Playhouse, revelavam-se transcritores e 

adaptadores, empalidecendo diante da primazia do texto.   

 No final dos anos 1940, com a solidificação das atividades teatrais fora da 

Broadway, a centralidade do texto dramático passa a ser relativizada. De 1951 a 1955, o 

Living Theatre empreendeu as primeiras montagens locais de Doctor Faustus Lights the 

Lights, de Gertrude Stein, de Tonight We Improvise, de Luigi Pirandello e de Orphee, de 

Jean Cocteau. Dedicando-se a títulos desligados de moldes naturalistas e, assim, com 

enredos menos rígidos e repletos de imagens poéticas e de abstrações, o grupo almejava 

promover a inovação criativa. Com orçamentos limitados e se apresentando em pequenos 

galpões ou mesmo em apartamentos, promovia esforços colaborativos que concebiam o 

produto do dramaturgo como meramente “a starting point in the creation of productions 

that belonged, uniquely, to their participants” (BOTTOMS, 2009, p. 25). O Tempo Theatre 

seguia em via análoga. Em sua emblemática produção de The Maids, afinal, tanto as 

caracterizações das personagens quanto as indicações para cenografia idealizadas por Jean 

Genet foram simplificadas e substituídas pela iconografia particular da companhia.  

Também os happenings privilegiavam o esforço criativo do momento preciso em 

que eram apresentados, carentes de enredo e jamais tendo sido previamente estruturados em 

textos pormenorizados ou idealizados para que terminassem publicados na forma escrita. A 

coffeehouse culture, por fim, representada especialmente pelo La MaMa Experimental 

Theatre Group e o Caffe Cino, contrapôs-se à dinâmica do palco stanislaviskiano ao 

desenrolar suas encenações em meio ao público. Ademais, ao acolher tanto dramaturgos 

quanto músicos, dançarinos e artistas plásticos, promoveu experiências teatrais nas quais 
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elementos extralinguísticos eram igualmente importantes, e não raro até mesmo superiores, 

à palavra.  

 Reconhece-se, pois, a desaceleração da Broadway após a morte de O’Neill, seguida 

de baixa produção de novos títulos por dramaturgos norte-americanos, contraposta ao 

fortalecimento de um underground que promovia a originalidade e a improvisação,  

desligando-se do texto em favor da materialidade da experiência cênica. Em tal âmbito, a 

figura do dramaturgo parecia enfraquecer e se tornar anacrônica diante da ênfase ao 

coletivismo das companhias e grupos. Na Europa, por sua vez, se o surgimento e o 

estabelecimento de Samuel Beckett, Arthur Adamov, Eugène Ionesco e Jean Genet 

indicavam grande riqueza literária, as configurações de seus textos, saturados de 

incongruências e incoerências segundo padrões naturalistas e realistas e com uma 

linguagem verbal irracional, ilógica e repetidamente contraditória, também sugeriam a crise 

do teatro como ofício literário. É de Martin Esslin, criador das teorias para o Theatre of the 

Absurd, a consideração de que tais dramaturgos não discutiriam argumentos verbalmente, 

mas prefeririam apresentar ideias em “concrete stage images” (2004, p. 25), uma vez que a 

concretude do palco seria mais adequada para a reflexão do que a linguagem verbal, 

tornada sem sentido após uma era de distopias.   

 Em tal contexto, Edward Albee estreou nos Estados Unidos, em 1960, a sua 

primeira peça, The Zoo Story. Ainda que montada na off-Broadway, dotada de elementos 

insólitos e contando com Jerry, uma figura expoente da cultura das margens nova-

iorquinas, The Zoo Story não permitia qualquer improvisação. Ao contrário, sua força 

residia em suas linhas. Se a tensão é instalada pela briga física das personagens por um 

banco do Central Park, é essencialmente o monólogo “the story of Jerry and the dog” que a 

prepara. Dois anos mais tarde, o autor migrou para a Broadway, onde Who’s Afraid of 

Virginia Woolf? teve mais de 600 exitosas exibições. Aqui, o texto não apenas novamente 

tem destaque, como é o que cria, dá substância e, finalmente, destrói uma personagem que 

jamais está efetivamente presente no palco, o filho imaginário de Martha e George, 

composto por/de palavras. A ação evolui, portanto, estritamente por meio do verbo.   

 Em dezembro de 1964, a estreia de Tiny Alice parecia mergulhada na antiga pujança 

da Broadway: a direção era do renomado Alan Schneider, os papeis centrais eram dos 

célebres Irene Worth e John Gielgud, e tratava-se, enfim, de mais um título do grande novo 
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talento dramático norte-americano, conforme celebrava a crítica especializada. O processo 

de montagem da peça já revelava o primado de Albee, uma vez que o texto inicial, no qual 

o complexo monólogo final de Julian possuía mais de dez ininterruptos minutos de 

duração, apenas foi modificado após longas querelas. Schneider resignou-se a tentativas 

pouco frutíferas de apaziguamento das tensões entre Gielgud, o intérprete que não 

compreendia nem suas falas no terceiro ato, nem tampouco a peça como um todo, e o 

dramaturgo, que se recusava a fornecer aclaramentos. Somente quando o ator passou a 

deliberadamente omitir ao acaso determinadas porções do texto durante os ensaios, o autor 

concordou em editá-lo e reduzi-lo, restaurando-o, contudo, na ocasião da publicação 

impressa, em 1965
1
.  

 Na totalidade da obra albeeana figura o constante questionamento das 

potencialidades da linguagem verbal, não raro caracterizada e avaliada como imprecisa, 

geradora de ambiguidades e de mal entendidos, limitada e até mesmo inadequada para 

processos de ilustração e representação. Também sua riqueza e sua capacidade de 

ficcionalização são revestidas em sugestões de armadilha, já que a palavra é o instrumento 

criativo por meio do qual diversas personagens transformam suas frustrações em nocivas 

fantasias consoladoras, perpetuando nada além da inércia. Em contrapartida, ao contrário 

das efervescentes manifestações teatrais contemporâneas norte-americanas, desprovidas de 

registros textuais e realizadoras de esforços que pertenciam não a um autor específico, mas 

a toda a companhia e até mesmo ao público, e diferentemente de dramaturgos europeus 

como Ionesco e Genet, em cujas obras a força reside especialmente em imagens poéticas, 

ou de Beckett, que conduz seu teatro para pantomimas e para o silêncio, Albee se debruça 

sobre o esforço literário e propõe peças com poucos elementos além do texto.  

                                                           
1
 O texto de Tiny Alice possui um conturbado histórico: o monólogo final de Julian foi encurtado de dez para 

seis minutos, aproximadamente, quando de sua primeira montagem, em 1964, sendo inteiramente restituído 

para a publicação impressa, no ano seguinte. Em 2001, tal seção foi novamente editada, semelhantemente à 

maneira de 1964, para as Collected Plays, pois o dramaturgo alegou, após maior experiência dramática, ter 

vindo a considerar as falas exageradamente longas e operísticas, além de inviáveis para uma encenação 

minimamente realista, visto que Julian deve falar enquanto mortalmente ferido. Que seja dito de passagem, 

durante os ensaios na Broadway, o script já havia perdido uma cena e algumas pequenas outras porções, 

resultantes de adequações para melhor uso do palco e dos cenários, para maior coerência textual e para a 

manutenção do caráter surpreendente do assassinato final (SANTANA, 2014).  

Para o presente artigo, será analisada primordialmente a versão publicada em 1965. A íntegra das últimas 

falas de Julian, conquanto de fato complicada para a encenação, oferece uma leitura mais profícua.    



4 
 

 Tiny Alice é, nesse sentido, um trabalho único em seu cânone. Não apenas é o título 

que mais desabona a palavra em suas funções de representação, mas é também o que 

termina por mais afirmar e confiar em seu poder de reflexão. É, ainda, aquele que confere 

importância ímpar a um objeto cênico, tornando-o indispensável tanto para a significação 

quanto para a compreensão da ação. Dotada de uma das fortunas críticas mais controversas 

no teatro norte-americano, a peça apenas pode ser apreendida quando seus elementos 

linguísticos e concretos são estudados.  

Tratando da jornada de Julian, um irmão leigo de religiosidade conflituosa, que, 

seguindo as ordens de Cardinal, envolve-se com Miss Alice, uma rica senhorita que doará 

milhões para a Igreja Católica, e com seus funcionários, o advogado Lawyer e o mordomo 

Butler, Tiny Alice transforma a miniatura da mansão da benfeitora em um elemento 

essencial. Ocupando o centro da biblioteca da residência, é notada por Julian em sua visita 

inicial ao local, estando presente em todos os três atos. Já de saída, conceito e adjetivação 

se contrastam, uma vez que determinam uma miniatura enorme, tão alta quanto um 

homem.  

 Quando de sua primeira ida à mansão, Julian observa o objeto na companhia de 

Butler, que revela que a miniatura não apenas é exteriormente idêntica ao real ambiente 

onde se encontram, como tem em seu interior a exata reprodução de todas as suas 

instalações, em seus mínimos detalhes. Tratar-se-ia, assim, de uma réplica criada para 

ilustrar o castelo original após a sua construção: “BUTLER: [...] Extraordinary, isn’t it? [...] 

That someone would… well, for heaven’s sake, that someone would build… (Refers to the 

set)… this… castle?... and then… duplicate it in such a precise miniature, so exactly.” 

(ALBEE, 1965, p. 23 – 24) [ênfase nossa]  

 Posteriormente, Butler chama a atenção de Julian para o fato de no interior da 

diminuta biblioteca da miniatura haver outra miniatura, idêntica àquela que analisam: “Did 

you notice... did you notice that there is a model within that room of the castle? A model of 

the model?” (ALBEE, 1965, p. 25) [ênfase nossa]. Ora, a designação “model” fornece a 

noção de um protótipo, ou seja, de uma versão preliminar de algo, comumente em escala 

diminuta, inspirador de outro em maiores proporções. Consequentemente, a miniatura 

presente no palco teria originado o castelo, e não o inverso, conforme de saída sugerido.  
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 As semelhanças entre o objeto e a mansão também se estendem às suas naturezas 

paradoxais. Se não é claro se a miniatura é réplica ou modelo, tampouco é certo o caráter 

do castelo:  

 

 […] JULIAN: In England I believe you would be referred to as 

solicitor.  

 LAWYER: No, I would not. And we are not in England… are we?  

 BUTLER: This place was… in England.  

 MISS ALICE (As if suddenly remembering): Yes, it was! Every 

stone, market and shipped. (ALBEE, 1965, p. 84)
2
 

 

 A fala de Butler não sugere que a mera matéria-prima do castelo é de origem 

inglesa, mas que o local, em si, estava na Inglaterra, apresentando-se agora como uma mera 

reprodução de outra residência. Ademais, se as lembranças de Miss Alice forem 

consideradas, juntamente com cada pedra da fundação da mansão enviada para outro local 

poderiam também estar demais elementos de sua decoração e mobília, como a miniatura. A 

miniatura seria, por conseguinte, anterior ao cenário onde a ação se desenrola, tratando-se 

de seu modelo. Sendo assim, o que seria das instalações inglesas?  Nada, no entanto, é 

jamais efetivamente elucidado ou mostrado, havendo apenas falas que revelam quadros 

vagos e conflitantes e concepções linguísticas contraditórias. Se a lógica da linguagem 

verbal não permite que os conceitos de modelo e réplica sejam sinônimos e coexistam em 

um mesmo significante, a materialidade da miniatura, ao contrário, é ao mesmo tempo o 

que seriam ideias antônimas e inconciliáveis.  

Organiza-se, pois, uma alegoria que ilustra não somente o caráter ambíguo do 

discurso - responsável, aqui, pela confusão entre as noções de origem e cópia -, como 

também sua natureza obrigatoriamente excludente e limitadora, uma vez que uma descrição 

confiável e racional demanda que se decida por somente um dos termos. Diferentemente 

das sugestões de restrição dadas à linguagem verbal, a miniatura, todavia, apenas se 

multiplica. Tal qual a mansão onde transcorre a ação, de vastidão caracterizada como 

“endless” (ALBEE, 1965, p. 27), o objeto possui dentro de si outra miniatura, que, por sua 

vez, encerra outra miniatura, que guardaria mais outra, e mais outra, em efeito ad infinitum.  

                                                           
2
 É necessário salientar que o texto não esclarece em que país transcorre a ação. Sabe-se apenas que as 

personagens não estão na Inglaterra.  
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Cada espaço, portanto, simultaneamente origina e imita um ao outro de forma 

incessante e constante, sendo tanto modelo quanto réplica, e, em cada repetição, sendo 

tanto o idêntico quanto o novo. Seria a linguagem verbal, em tal ótica, aquela que 

infinitamente se restringe e limita em significados, reproduzindo e multiplicando suas 

limitações por meio da circulação da palavra, porém, resultando não meramente em 

restrições e infertilidades, mas em novas possibilidades?  

 Após a menção de que a mansão havia estado na Inglaterra, Julian pergunta a Miss 

Alice: “did your father have it... put up?”. Aproveitando a ambiguidade e a indistinção do 

pronome “it”, Butler indaga: “[...] pointing first to the model, then to the room”: Do you 

mean the model… or the replica?” (ALBEE, 1965, p. 85). Ali, nem concretamente, nem 

tampouco linguisticamente há como responder tal questão. E conforme Lawyer defende:  

 

“You needn’t accept his alternative… that since we are clearly not in a 

model we must be in a replica […] the problem in only semantic. […] 

Depends, doesn’t it, on your concept of reality, on the limit of 

possibilities…” (ALBEE, 2001, p. 481)
3
 [ênfases nossas].  

 

Ainda de acordo com o advogado, não existiriam tais limites para as possibilidades, 

semelhantemente à mansão de enormidade “endless” e às miniaturas se encerrando 

infinitamente.  

 Mais do que de posição central no momento da encenação da peça, um símbolo é o 

principal mecanismo argumentativo do texto albeeano, que faz uso de processos de 

simbolização e alegorização para que possa analisá-los. Em suas linhas, não há 

verdadeiramente a crise ou o descrédito totais diante da palavra, mas a urgência de que suas 

armadilhas e restringências sejam conhecidas, justamente para que possam ser 

transformadas em saídas e expansões. “Implicit in the symbolic process – the creation of 

symbols – is the fact that there is no inherent relation between the symbol and the thing it 

represents.” (1967, p. 03), aponta Livingston.  

 Na mesma medida em que a miniatura se reproduz, também as personagens da peça 

são, em verdade, “symbols of symbols” (LIVINGSTON, 1967, p. 03), proliferando a 

                                                           
3
 No texto de 1965, Lawyer dizia “I said he did not need to accept the alternative. I did not say it was not 

valid” (p. 86). No entanto, quando Tiny Alice foi revista e republicada em 2001, Albee alterou tais linhas para 

“I said he did not need to accept the alternative; the problem is only semantic” (p. 481), em uma evidente 

reiteração do argumento geral da peça.  
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quantidade e a variedade de ideias que deveriam resumidamente representar. Cardinal não é 

um mero representante da Igreja Católica, é também o representante de uma instituição que 

ilustra o que teriam sido os princípios de Cristo. Lawyer, por sua vez, não somente 

representa a instância da lei, como age em nome do direito e de sua ilustração dos códigos 

de conduta adotados por uma sociedade. Há que se considerar que ambos servem a um 

grupo, também constituído por Butler, que representa ainda os interesses de sua 

empregadora, Miss Alice. A benfeitora, por fim, na lógica do conluio não deve agir como si 

própria, mas como “the temptress, the spirit of love, the consoler, the virgin bride” 

(PAOLUCCI, 2000, p. 85) e, especialmente, como uma substituta da divindade Alice. “We 

are surrogates” (ALBEE, 1965, p. 162), explica Lawyer.  

  O grande equívoco de Julian reside precisamente em sua incapacidade de 

reconhecer símbolos como tais, confundindo a ideia representada com o que a representa. 

Na confusa figura de Butler, um mordomo (butler, em inglês) que de fato se chama Butler, 

Albee deliberadamente mescla “the word with the thing so that the symbol and its referent 

are one” (LIVINGSTON, 1967, p. 03) e ao fazê-la ora agir como um mordomo, ora não, 

evidencia a incoerência e a debilidade de tal símbolo, e de simbolizações em geral. A 

dificuldade do irmão leigo em compreender a irreversível artificialidade de atos de 

representação a princípio lhe causa uma crise que o faz julgar-se insano e procurar a 

internação voluntária em um sanatório, onde se recolhe por seis anos. Revoltando-se contra 

as noções cristãs para o divino, que considera manipularem e, por conseguinte, distorcerem 

Deus, resultando em um “false God” (ALBEE, 1965, p. 44), Julian experimenta o grande 

estremecimento de sua fé – “It is God the mover, not God the puppet; God the creator, not 

the God created by man” (idem), desabafa.  

 Suas instabilidades religiosas são amenizadas, todavia, quando no confinamento 

alucina ou de fato vive
4
 episódios que embebem o martírio cristão em tons sexuais. Julian, 

há tempos excitado pela imagética da tortura, decide crer que o divino lhe pede que se 

entregue à fé. A servidão é, aqui, revestida em tons paradoxais, em via análoga à miniatura. 

                                                           
4
 Jamais é evidenciado se os relatos de Julian a Miss Alice acerca do período de seis anos no sanatório são 

alucinações ou lembranças factuais. Contudo, para o irmão leigo é irrelevante se tais situações são falsas ou 

verdadeiras, uma vez que o contentamento e o gozo se relacionam pouco com o momento em que teriam 

acontecido ou com a posterior mera rememoração. É sempre que fala e conta, ou seja, essencialmente na 

narração, que se satisfaz.  
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Se Julian parece humilde e submisso ao se colocar a serviço de Cardinal e de Miss Alice, 

por outro lado, responde primordialmente a si próprio e aos seus desejos. Em suas falas, 

chocam-se termos, significados e implicações antônimos e antagônicos: “That was the 

active word: I would serve! [...] I would shout my humility from the roof…” (ALBEE, 

1965, p. 119) (ênfases nossas); “[…] ambition to be nothing, to be least. Most obedient, 

humblest.” (ALBEE, 1965, p. 120) (ênfases nossas). Se a miniatura é origem e cópia, 

Julian é o abatido que abate, é o submisso que controla, é o humilde que é grande.  

O irmão leigo, outrora paralisado diante da ideia do divino simbolizado, ou seja, de 

um Deus manipulado e tornado fantoche pela cristandade, passa a manipular o divino e 

caracterizá-lo de acordo com suas vontades, tecendo um símbolo próprio. Apenas de tal 

maneira recupera a sua fé, dependente de representações, imagens, nomes e relatos para que 

possa existir.   

Todavia, o irmão leigo não percebe estar realizando exatamente a mesma operação 

que repudiava, cabendo a Miss Alice, Lawyer e Butler tentar explicar-lhe que para ser 

celebrada, a fé irremediavelmente adultera o inefável, transformando-o em matéria narrável 

e representável. Tal ensinamento se organiza de maneira novamente simbólica: acreditando 

ter se tornado o esposo de Miss Alice, Julian é informado que o matrimônio se deu, em 

verdade, com Alice, uma divindade residente no interior da miniatura. “We must... 

represent, draw pictures, reduce or enlarge to... to what we can understand.” (ALBEE, 

1965, p. 161), explica Miss Alice.  

O que a senhorita parece defender é que o próprio processo de ponderação 

acerca de um conceito imaterial e inverificável como a ideia de Deus é 

uma implacável alteração da essência do inefável. Ao ser pensada, para 

que possa ser discutida, descrita e narrada, a abstração divina deve, 

necessariamente, ser transformada em material concreto: aqui, alegoria 

verbal. Na metáfora e no símbolo, afinal, o desconhecido se torna 

cognoscível. (SANTANA, 2014, p. 41) 

 

 Recusando-se a aceitar seu matrimônio metafórico e sua tarefa de permanecer na 

mansão na companhia de Alice enquanto o restante do grupo parte, Julian é assassinado por 

Lawyer para que forçosamente sirva à divindade. No ato final, quando o irmão leigo está 

mortalmente ferido, a ação se concentra em um palco onde apenas se encontram a 
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personagem, a miniatura e uma cabeça frenológica
5
. Tiny Alice é concluída, assim, pela 

verborragia de Julian, aliada a dois objetos.     

À medida que Julian se queixa do abandono, relembra sua infância, inquire sobre o 

que seria a união com Alice, indaga sobre quais poderiam ser as intenções divinas e se 

dirige ao molde frenológico, falando simultânea e indistintamente consigo mesmo, com 

Deus, Miss Alice e Alice, as luzes no interior da capela da miniatura se acendem e logo se 

apagam. Principia, então, o som de batidas de coração e de uma respiração, que cresce 

enquanto as luzes da miniatura se movem e Julian prossegue em sua verborragia, até 

culminar em um enorme barulho e em uma grande sombra que enche o palco.  

Encostado na miniatura e com os braços semelhantes à posição de crucificação, 

Julian percebe “the presence” (ALBEE, 1965, p. 189), e pronuncia suas últimas palavras: 

“God, Alice... I accept thy will.” (ALBEE, 1965, p. 190). Finalmente, o irmão leigo 

compreende que God e Alice nomeiam de maneiras igualmente imprecisas e parcas a 

mesma inefabilidade. Consequentemente, enfim encontra o divino.  

Para C. Bigsby, em Tiny Alice, assim como em The Zoo Story e em Who’s Afraid of 

Virginia Woolf?, “reality exists at the moment when language stops; language, indeed, is 

seen in some ways as the pressure which prevents an implosion of the real” (1984, p. 282). 

É mesmo atestável que no teatro albeeano a linguagem verbal é um instrumento falseador 

da realidade. A palavra é tornada rasa, automática e repleta de clichês por Peter, em The 

Zoo Story, para que anestesie sua frustração com a rotina familiar; é a matéria criativa por 

meio da qual Martha e George, em Who’s Afraid of Virginia Woolf?, concebem um filho 

verbal que triunfa sobre a infertilidade biológica do casal; e, em Tiny Alice, é o que compõe 

divindades tão artificialmente moldadas quanto bonecos de “gingerbread” (ALBEE, 1965, 

p. 106). Porém, não é acertado defender que o verbo impede o acesso ao real.  

Ainda segundo o crítico, sendo o texto de 1965 “a warning against the 

personification of the abstraction, it nonetheless adopts precisely this process as its central 

strategy” (1984, p. 286), resultando, portanto, em uma peça contraditória e mal sucedida. 

Contudo, Tiny Alice não é contrária a personificações de abstrações ou a processos de 

                                                           
5
 A cabeça frenológica é introduzida na ação por Miss Alice, que se apresenta para Julian e para os 

espectadores/leitores como uma abatida idosa, e é onde, ao desfazer a farsa e se revelar como vivaz e jovial, 

deposita a peruca empregada para o engodo. Uma análise mais minuciosa do molde revela diversas possíveis 

sugestões (SANTANA, 2014), sendo a imediata a do caráter instável e enganoso de Miss Alice, do ambiente 

de sua mansão, e das motivações do grupo.  
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representação do imaterial. É, sim, avessa à equiparação entre significantes e significados, e 

à confusão entre símbolos e alegorias com as ideias que ilustram. A verborragia final de 

Julian permite que exponha sua desorientação diante dos ensinamentos de Miss Alice, 

Lawyer e Butler e, assumindo sua carência de respostas e de entendimento para os 

propósitos divinos, compreende que o acesso a uma suposta Verdade absoluta e final é 

interdito. É a linguagem verbal, portanto, que o faz apreender que alegorias religiosas não 

são o divino, mas o divino representado para que possa ser celebrado. Em última instância, 

a obra albeeana defende que palavras apenas reproduzem imanências, não transcendências. 

Tal percepção das limitações do verbo, no entanto, já é um vislumbre de transcendência. O 

ofício literário, assim, ao reconhecer as debilidades de seus instrumentos, conduz a 

significativas expansões e propicia reflexões das mais elucidadoras.  

“The story of Jerry and the dog”, um frenético e comovente relato de Jerry sobre sua 

relação com o cachorro da proprietária da pensão onde vivia, arma o seu embate físico com 

Peter, responsável pelo despertar de seu interlocutor para a artificialidade de sua dinâmica 

familiar. Um telegrama fictício, idealizado e narrado por George, anuncia a morte de seu 

filho com Martha, forçando-os a enfrentarem sua união sem falseamentos. A alegoria da 

miniatura e o monólogo final de Julian conduzem-no à compreensão do caráter 

irrevogavelmente artificial e inexato de esforços de representação tais como a fé. Aqui, 

mais do que consciência, como demais personagens de Albee, Julian ganha também uma 

experiência mística, encontrando o divino pelo qual tanto ansiava.  

Em entrevista para Bigsby, Albee pontuou que “language is imprecise, but if you 

ask people to pay attention to it, it helps. Language is both the disguise and the 

nakedness.” (1984, p. 282) (ênfases nossas). Ao dramaturgo, pois, cabe escrever sobre os 

limites do ofício literário, resultantes em amplitudes. Nem anteriormente, nem tampouco 

após Tiny Alice o teatro albeeano faz uso de um objeto cênico de maneira tão central, 

atrelando de tal forma a concretude do palco ao texto para que dialoguem, avaliem-se e 

signifiquem-se. A alegoria da miniatura reforça o argumento que parece ecoar em toda a 

sua obra de que o exercício de ficcionalização deve visar à consciência sobre o que 

precisamente é a ficção e os porquês de sua existência. Ao comentar como George arquiteta 

o assassinato de seu filho inventando um telegrama, Roudané pontua: “George arranges 

fiction to reorder reality” (1987, p. 80).  
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Longe de conceber a Broadway como um cenário para entretenimento 

despretensioso, Albee parece sugerir que “the aware individual must explore the various 

levels of consciousness” (idem), atento ao caráter falacioso da encenação teatral e da 

literatura. Todavia,  

 

[…] If Ionesco’s or Beckett’s characters seem aware of suffering, they 

also tend to accept an attitude that precludes any real moral growth. In 

contrast, Albee’s heroes suffer and dwell in an absurd world but realize 

the opportunity for growth and change. (ROUDANÉ, 2000, p. 339) 

 

 A oportunidade para crescimento advém precisamente, pois, de imagens como uma 

miniatura incoerente que se multiplica, e de discussões a respeito de tais miniaturas.  
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