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Resumo: O artigo visa a apresentar uma leitura feminista de Flossie, a 
vênus de quinze anos, obra publicada pelo pornógrafo Charles Carrington 
em 1897 e frequentemente atribuída ao escritor britânico Algernon Charles 
Swinburne. Argumenta-se que, lida a partir de uma perspectiva crítica, a 
narrativa revela sua ambiguidade quando simultaneamente figura uma 
sexualidade feminina autônoma, não-convencional, e reforça estruturas 
patriarcais e falocêntricas. 
Palavras-chave: Flossie, a vênus de quinze anos; A. C. Swinburne; 
feminismo; literatura oitocentista. 

 
 
 
I. Abertura, I: um editor perseguido 
 

Em 1897, veio à luz, editado clandestinamente em Paris pelo então ali radicado 
pornógrafo2 britânico Charles Carrington, um livro cuja autoria permanece posta em 
dúvida até os dias atuais -- embora, desde então, não poucos o tenham atribuído a 
um famoso escritor e crítico inglês que chegou a ser diversas vezes indicado ao 

                                                           
1 Professor Adjunto do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Doutor em Literatura Comparada (UERJ). E-mail: marquessamyn@gmail.com. 
2 Aqui empregarei o conceito de pornografia no sentido genérico descrito por Joseph Slade, 
historiador da cultura especialista em discursos proscritos que destaca o seu uso consistente para 
designar qualquer material especificamente elaborado para excitar sexualmente uma pessoa -- 
alertando também para a fragilidade das tentativas de estabelecimento de fronteiras entre conceitos 
como 'pornográfico' e 'erótico'. 
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prêmio Nobel na primeira década do século XX3. Flossie: a venus of fifteen by one who 
knew this charming goddess and worshipped at her shrine, conquanto viesse a alcançar um 
considerável sucesso já nas décadas posteriores ao ano de publicação -- algo que 
pode ser atestado pelas diversas reedições que conheceu ao longo delas --, era obra 
de um autor anônimo, publicada por um editor clandestino que precisara sair do solo 
britânico para ter condições de continuar difundindo livros pornográficos sem correr 
maiores riscos. Com efeito, tratar das condições em que o livro foi publicado é 
fundamental para a compreensão do contexto em que Flossie fora produzido. 

Charles Carrington, cujo verdadeiro nome era Paul Fernandino -- tinha 
ascendência portuguesa --, foi o mais famoso entre os vários editores britânicos de 
obras pornográficas que, a fim de evitar os diversos riscos inerentes a esse ofício, 
preferiram atuar em lugares nos quais não estariam sujeitos a tantos riscos, como 
Paris ou Bruxelas. Exatamente quarenta anos antes da publicação de Flossie, quando 
os franceses submeteram a julgamento o romance de Flaubert Madame Bovary -- bem 
como o próprio autor da obra --, não havia qualquer receio de que fosse necessário 
ocorrer algo semelhante na Inglaterra: a condenação dos críticos e da sociedade em 
geral era tida como veemente o bastante para assegurar que uma violação das leis 
morais comparável à perpetrada pelo romancista francês fosse impensável no 
contexto britânico; por outro lado, como observa Barbara Leckie (1999: p. 20-21), o 
processo de Madame Bovary constituía um exemplo público e dramático de tudo o 
que os ingleses esperavam evitar. Contudo, a comoção em torno do romance de 
Flaubert representava algo muito mais amplo, que dizia respeito ao papel social da 
cultura impressa -- um questionamento no qual se viria imediatamente implicada a 
produção romanesca, como logo perceberiam mesmo aqueles que porventura 
viessem a nutrir quaisquer dúvidas no que tange a esse assunto. 

Sintomaticamente, poucos meses após o julgamento de Flaubert, o risco 
representado pela proliferação de publicações consideradas obscenas passou a 
ocupar um lugar privilegiado perante os olhares e as consciências vigilantes na 
Inglaterra. Preocupações desse tipo, cabe observar, não eram algo exatamente novo: 
já nas últimas décadas do século XVIII, havia um projeto emergente de regulação 
moral em torno do qual se mobilizavam sobretudo figuras influentes associadas à 
vertente evangélica da igreja anglicana; especialmente importante foi a atuação de 
William Wilberforce, que junto de seus pares persuadiu a coroa a manifestar-se 
através de uma proclamação "para o encorajamento da piedade e da virtude e para a 
prevenção e punição do vício, da profanidade e da imoralidade"4, pelo rei George III 
(Hunt 1999)5. De outro lado, a constituição de um mercado de massa para a literatura 
representava um fator de inquietação acerca do seu impacto moral; em 1854, fora 
fundada a "Sociedade para a difusão da literatura pura entre o povo", conhecida 
como a "Sociedade da literatura pura", como um grupo de voluntários dedicado a 
enfocar os custos morais e benefícios do letramento (Roberts 2004: 169). 

                                                           

3 Os questionamentos em torno da autoria de Flossie serão abordados na segunda seção deste artigo. 
4 “For the encouragement of piety and virtue, and for the preventing and punishing of vice, profaneness and 
immorality” (tradução minha) 
5 Wilberforce esperava que, após a publicação da Proclamação, fosse estabelecida uma sociedade para 
a reforma moral com braços através de todo o país, objetivo que foi parcialmente alcançado. 



 
) 

                                      
                      

 
 

 

                                                                                    Henrique Marques Samyn (UERJ)  

 OS LIMITES DA SUBVERSÃO: PARA UMA LEITURA FEMINISTA DE  
FLOSSIE, A VÊNUS DE QUINZE ANOS 

499 

Londrina, Volume 12, p. 497-510, jan. 2014  

É como um outro desdobramento dessas preocupações que, logo após o 
julgamento de Flaubert e Madame Bovary, vem à luz o Obscene Publications Act, que 
visava a combater um veneno "mais letal que ácido prússico, estricnina ou arsênico"6, 
nas palavras do principal responsável por sua criação, Lord Sir Colin Campbell (apud 
Green; Karolides 2005: 403). Contudo, o Obscene Publications Act não deixaria de 
encontrar uma considerável oposição, fundamentada inclusive em questionamentos 
que ainda hoje constituem -- e provavelmente jamais deixarão de constituir -- um 
sério obstáculo à instituição de medidas desse tipo: como definir o que é ou não 
obsceno, de modo a garantir sua eficácia e não cometer excessos ou injustiças? Não é 
certo que, como observou John Copley, o Lord Lyndhurst, dois homens podem ter 
concepções inteiramente diferentes de obscenidade? Mesmo grandes poetas ingleses 
não teriam suas obras censuradas, qualificadas como imorais? A resposta de Lord 
Campbell não apenas reconhece tacitamente as limitações da iniciativa, como 
também expõe o real objeto de sua preocupação: não era seu propósito atingir obras 
de autores como Horácio, Voltaire ou Lord Byron, mas sim -- e exclusivamente -- 
obras escritas com o único objetivo de corromper a moral da juventude e chocar a 
decência; publicações, de fato, similares àquelas produzidas em Paris. Para deixar 
claro a que se referia, Campbell exibiu na Câmara dos Lordes uma cópia da tradução 
inglesa de A dama das camélias, assegurando que no livro a referida dama fazia muito 
além de descrever suas camélias brancas e vermelhas (Kendrick 1987: 116-117). 

As décadas seguintes conheceriam um recrudescimento das tentativas de 
regulação moral, e um evento que impactaria diretamente a produção literária em 
território britânico seria a criminalização do envio pelos correios de quaisquer 
materiais considerados obscenos ou indecentes, em 1884, como efeito da lei de 
proteção postal que naquele ano entrou em vigor. Produzir ou difundir obras 
qualificáveis como pornográficas cada vez mais se tornava uma atividade que 
envolvia um considerável risco, uma vez que, amparada pela nova lei e pelo Obscene 
Publications Act de Lord Campbell, a polícia prendia todos aqueles que supostamente 
atentavam contra os costumes. Por volta de 1900, todos os principais produtores das 
obras pornográficas que circulavam no território britânico já se haviam radicado no 
estrangeiro -- sobretudo em Paris. E é precisamente na capital francesa que 
encontraremos Charles Carrington, no momento em que Flossie é publicado. 

Carrington, que começara a lidar com livros quando, aos dezesseis anos, 
fundara uma banca no antigo mercado de Farringdon, emigrou para a França em 
1893, e foi naquele país que sua atividade editorial conheceu a fase áurea. Conquanto 
publicasse também obras científicas, era à literatura pornográfica que dispensava 
especial atenção: de suas mãos surgiam edições produzidas com notável esmero, que 
alcançavam alguns dos principais colecionadores de erotica da época. Todavia, aquele 
que para alguns era um produtor de preciosidades, para outros representava um 
verdadeiro estorvo: esses eram, sobretudo, os responsáveis por preservar a ordem 
moral britânica. Os índices de obras proibidas da época listavam qualquer livro 
publicado por Carrington; entretanto, como não se via impedido pelas leis francesas 
de enviar os volumes pelo correio em envelopes selados, pôde dar prosseguimento 
aos negócios sem ser perturbado pelas autoridades responsáveis, ainda que muitos 

                                                           

6 “more deadly than prussic acid, strychnine or arsenic” (tradução minha). 
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de seus pacotes fossem confiscados quando chegavam ao solo britânico. Após uma 
notável trajetória como editor -- no decurso da qual publicou, além de diversas obras 
originais, volumes de valor indiscutível, como a primeira tradução integral para o 
inglês do Satyricon de Petrônio e uma edição bilíngue da antologia de erotismo 
clássico organizada por Friedrich Karl Forberg, De figuris Veneris --, Charles 
Carrington conheceria um fim de vida melancólico, o que certamente se assemelharia 
ao pagamento de uma dívida para muitos moralistas: quase cego em decorrência da 
sífilis, teve o patrimônio espoliado pela amante e pelos filhos; acabou falecendo em 
um manicômio, no qual permaneceu confinado em seus últimos anos (Green; 
Karolides 2005: 93). 

Desde o momento em que fora publicado, Flossie era um livro condenado à 
clandestinidade: trata-se de uma narrativa que, aos olhos moralizantes, 
inevitavelmente representaria um perigo à decência e aos "bons costumes", devendo 
portanto ser banida em nome da integridade moral. Para além disso, como 
argumentarei mais adiante, Flossie pode ser lido como uma obra subversora de 
valores patriarcais, ainda que não de modo irrestrito -- e as especulações em torno de 
sua autoria podem suscitar instigantes questionamentos acerca dos motivos 
subjacentes a essa subversão. 

 
 

II. Abertura, II: um autor anônimo 
 
Quem escreveu Flossie? Apesar de a identidade do autor empírico velado sob o 

nome do narrador, Jack Archer, jamais ter sido plenamente esclarecida, desde as 
primeiras edições a obra vem sendo atribuída ao eminente autor britânico Algernon 
Charles Swinburne (Shattock 1999: 833-834). Não tenho aqui a pretensão de 
participar das discussões em torno da propriedade dessa atribuição; em vez disso, 
buscarei ater-me a algo que me parece mais relevante para a leitura que adiante 
proporei para a obra, a saber: o que essa atribuição pode significar no que tange aos 
seus aspectos transgressores. 

Quando alcançou proeminência com a publicação de Poems and ballads, em 
1866, Swinburne já despertou uma considerável controvérsia ao deixar transparecer 
seu interesse na obra do Marquês de Sade e no paganismo; sua produção posterior 
deixaria patente a aproximação de posições políticas radicais e o entusiasmo pela 
obra de William Blake. Com efeito, Swinburne nem sempre se revelava um autor 
afeito a posições convencionais, algo prontamente corroborado por um breve exame 
de suas criações literárias. Talvez um dos mais convincentes exemplos disso seja 
Lesbia Brandon, obra ficcional que só seria publicada mais de quatro décadas após a 
morte do autor, tendo sobrevivido apenas de modo fragmentário: é central nessa 
narrativa o temário sadomasoquista -- particularmente, o interesse pelo açoitamento 
como prática erótica; a esse respeito, já se afirmou que "o açoitamento constitui o 
núcleo fantasmático e teorético de Lesbia Brandon"7 (Vincent 1997: 294). Esbocemos 
uma síntese do enredo: quando, após a morte de seu pai, Herbert Seyton passa a 
viver com sua irmã, Margaret, e com Lord Wariston, com quem ela se havia casado, 

                                                           

7 “Flogging constitutes the fantasmatic and theoretic core of Lesbia Brandon.” (tradução minha) 
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adquire o hábito de nadar no mar; isso acaba servindo como um gatilho para nele 
despertar tanto um sentimento pagão quanto interesses eróticos, que se concretizam 
quando ele vê o mar tanto como uma bela mulher quanto como um animal vicioso. A 
chegada do tutor Denham, que castiga o pupilo com sessões de flagelação, viabiliza a 
exploração do temário sadomasoquista; e é particularmente interessante notar que, 
para Herbert, a masculinidade se associa à posição submissa (O'Gorman 2006: 1268-
1269) -- sendo assim possível perceber uma problematização no que diz respeito às 
normas de gênero. Esse é o tema que demanda algum desdobramento para os fins 
deste artigo. 

É notória a dimensão questionadora da obra de Swinburne, no que tange à 
qual o escritor não hesitou em manejar um amplo repertório de elementos eróticos 
associado à sexualidade não-convencional; mais fundamental é perceber que o autor 
de Poems and ballads levou essa mobilização do erotismo ao extremo de subverter 
aspectos basilares da cultura ocidental. À guisa de ilustração, pode-se observar como 
o poeta foi capaz de direcionar a crítica à religião institucionalizada para a elaboração 
de um mito criacional que desafiava simultaneamente a espiritualidade cristã e as 
alternativas vitorianas de cariz mítico e racionalista, o que o levou a redefinir a 
criação como um ato essencialmente erótico (Levin 2010); ou como suas 
representações literárias da sexualidade ambígua ou submissa operavam para minar 
as fronteiras entre o artístico e o obsceno, ao mesmo tempo desestabilizando as 
normas impostas para os comportamentos masculino e feminino (Pease 1997)8. 

Ao analisar o modo como a poética de Swinburne logra perpassar tanto o 
sublime quanto o pornográfico, Allison Pease dedicou especial atenção a investigar 
como a representação dos corpos -- ou, mais precisamente, de partes corporais -- 
ocorre nos poemas do autor de Lesbia Brandon. Observa a referida teórica que 
Swinburne não se limita a atualizar a representação do corpo feminino consoante os 
parâmetros convencionais, visto que, em vez de induzir à contemplação estética 
desinteressada desde uma perspectiva kantiana -- que demandaria, por exemplo, 
uma figuração capaz de viabilizar um processo sublimatório dos impulsos sexuais --, 
efetiva um movimento transgressor que alcança o registro do obsceno: um poema 
como "Anactoria" apresenta "imagens fraturadas de corpos femininos em contato 
sexual, e então suspende aquelas imagens através de uma tropologia ambígua, 
deixando o leitor na posição de completar ativamente a imagem através da 
imaginação"9 (Pease 1997: 49). Cabe perceber que a eficácia da estratégia adotada por 
Swinburne está relacionada aos recursos estéticos por ele empregados; comentando o 
mesmo poema, uma outra teórica, Kathy Psomiades (1997: 76), observa que o poeta 
evoca a "arte pela arte" para fazer da própria arte um desafio aos costumes. 

A ênfase nesses aspectos de "Anactoria" importa aos propósitos deste texto, 
sobretudo, no que remete a algumas questões específicas. Em primeiro lugar, cabe 
observar que o modo de representação dos corpos femininos por Swinburne, ao 
tangenciar o que pode ser qualificado como registro pornográfico consoante os 

                                                           

8 A atribuição de Flossie a Swinburne se revela particularmente instigante no que diz respeito a essa 
desestabilização, conforme a leitura que apresentarei mais adiante. 
9 “[...] fractured images of female bodies in sexual contact, and then suspends those images through ambiguous 
tropology, leaving the reader in the position of actively completing the image through imagination.” (tradução 
minha) 
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parâmetros supracitados, implica sua figuração enquanto envolvidos ativamente na 
relação sexual; trata-se, em outras palavras, de figurar corpos que, não se oferecendo 
meramente -- e de um modo passivo -- à contemplação estética, surgem como 
agentes do próprio prazer10. De outro lado, não se pode negligenciar o fato de que o 
poema figura uma relação lésbica: ao assumir a voz de uma Safo que elabora 
liricamente o desejo erótico pelo corpo de sua amante, o poeta busca operar um 
deslocamento no que respeita às estruturas heteronormativas; e, ainda que seja 
possível concebê-lo como uma peça fetichista de pornografia lésbica, como sugere 
Terry Castle (2003: 460), importa considerar o lugar de Swinburne como alguém que 
efetivamente se dispunha a subverter certas normas de gênero -- assumindo, por 
exemplo, a posição submissa em sessões de açoitamento para as quais contratava 
prostitutas. 

Esses elementos se tornam significativos quando se problematiza a atribuição 
de Flossie a Swinburne porque, tenha ou não o autor de Poems and ballads vestido a 
máscara de Jack Archer, é revelador que o volume publicado por Charles Carrington 
tenha sido atribuído a um escritor disposto a desafiar parâmetros convencionais 
quando se trata da representação do corpo feminino, tanto por figurá-lo como agente 
do próprio prazer quanto por conceber a possibilidade de uma inversão das 
estruturas patriarcais no que tange às relações de poder entre os gêneros -- do que 
resulta a possibilidade de o sujeito feminino ocupar uma posição autônoma, ou 
mesmo dominante. Independentemente dos referidos questionamentos em torno da 
atribuição, o mero fato de, desde as primeiras edições do livro, o nome de Swinburne 
ser cogitado como autor da obra sugere um contexto de recepção que eventualmente 
a via como concebida por alguém propenso a desafiar certas normas associadas às 
experiências sexuais; algo que, como espero demonstrar, efetivamente ocorre em 
Flossie. 

 
 

III. Flossie, I: as faces da filha de Paphos 
 
Tenha ou não sido Swinburne o autor de Flossie, certas particularidades de sua 

trajetória e de sua produção poética podem ser evocadas para facultar uma 
abordagem da narrativa; refiro-me, em particular, a dois pontos: primeiro, o fato de o 
enfrentamento aos costumes na poesia do autor de "Anactoria" ocorrer no âmbito de 
sofisticadas estratégias literárias -- cabendo evocar, inclusive, seu notório domínio 
das técnicas de composição poética; segundo, as evidências de que, embora disposto 
a sustentar certas contestações de normas sociais e a admitir, inclusive quanto às suas 
próprias experiências sexuais, certas inversões nas estruturas tradicionais de gênero, 
Swinburne em outras ocasiões se revelou indiscutivelmente conservador -- como na 
oportunidade em que, para defender Poems and ballads dos ataques moralizantes, 
argumentou recorrendo à "masculinidade" e à "virilidade" da arte, incorrendo num 

                                                           

10 Veja-se um trecho como este, já no início do poema (vv. 11-19): "I feel thy blood against my blood: my 
pain / Pains thee, and lips bruise lips, and vein stings vein. / Let fruit be crushed on fruit, let flower on flower. / 
Breast kindle breast, and either burn one hour. / Why wilt thou follow lesser loves? are thine / Too weak to bear 
these hands and lips of mine? / I charge thee for my life's sake, O too sweet / To crush love with thy cruel 
faultless feet, / I charge thee keep thy lips from hers or his." 
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discurso francamente misógino (Swimburne 1966). O que disso importa reter é que 
as instâncias particulares de subversão ocorrem no âmbito de um contexto mais 
amplo, convencional -- por conta das opções formais -- e predominantemente 
conservador -- num sentido moral. A leitura que proporei para Flossie apresenta essas 
mesmas qualidades: trata-se de uma narrativa que, não obstante se revele 
convencional quando se considera a matéria narrada e moralmente conservadora se 
lida a partir de uma perspectiva crítica feminista, encerra um significativo conjunto 
de elementos subversivos, que sobressaem quando se submete a obra a um exame 
atento. 

Podemos iniciar a investigação dessas ambiguidades por meio de um exame 
da própria personagem cujo nome surge no título da obra. Quem é Flossie? Na 
verdade, essa é pretensamente a indagação que levaria o leitor oitocentista a abrir o 
volume que tinha em mãos; um jogo de expectações é cuidadosamente construído 
desde o título até o parágrafo inicial da narrativa, de modo a fornecer, pouco a 
pouco, elementos capazes de motivá-lo a imergir na obra. Flossie, consoante o título 
que estampa a capa do volume, seria "uma vênus de quinze anos"; conforme o texto 
prefacial, uma "filha legítima da deusa de Paphos", que "acrescentou aos encantos 
eróticos herdados da saudosa mãe" um notável senso de humor; e, se essas primeiras 
referências poderiam soar demasiado econômicas ou abstratas, o parágrafo inicial da 
obra seria suficientemente generoso: Flossie era uma menina de quinze anos, com 
belos rosto e corpo; "tufos de cabelos ondulados, castanhos e brilhosos" que lhe caíam 
"até a cintura"; olhos violeta que "espreitavam sob longos cílios curvos e pareciam rir 
em uníssono com as curvas alegres dos rubros lábios carnosos"; "formas exuberantes" 
e "pernas moldadas com perfeição" ([Swinburne] 2008: 27).  

Não é preciso enfatizar a forte dimensão idealizante dessa descrição que, 
estrategicamente, situa-se já no parágrafo que abre o texto. O que aí está em jogo é a 
composição de um discurso que, à maneira de um exórdio, cumpra a função retórica 
de granjear a benevolência do leitor, correspondendo às expectativas geradas pelo 
que propunha o título -- considerando-se, é claro, o conjunto de elementos associado 
aos modelos de beleza femininos vigentes no âmbito epocal. Um tema recorrente nas 
descrições de Flossie constantes das primeiras páginas é precisamente a sua 
juventude, invariavelmente evocada como realce para a sensualidade: o sujeito 
masculino admite seu embevecimento perante aquela "garota adorável com um rosto 
infantil" que lhe sorri "acima da feminilidade incipiente dos seios arredondados" -- e 
vale notar que mesmo quando quem fala é Eva Letchford, a acompanhante de Flossie 
reconhecida pelo narrador como tutora de suas irmãs, a ênfase na juventude é 
recorrente: com a sentença "ela tem apenas quinze anos" se encerra a carta por ela 
enviado a Jack Archer, que não  hesita em ressaltar no momento da despedida: "Ela é 
muito jovem..." ([Swinburne] 2008: 30-31). Ainda nessa carta de Eva há um outro 
elemento que concorre para fazer de Flossie a atualização de um modelo imaginário: 
sua condição de órfã, sem parentes vivos. Conquanto isso à primeira vista possa 
parecer um aspecto circunstancial, trata-se de uma estratégia eficaz para deslocá-la 
da ordem social comum, o que age para dispensar determinações morais que 
imporiam padrões de decoro, produzindo ademais um estranhamento que não 
tardará a confirmar-se pela conduta singular da jovem. 
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Na verdade, Flossie nem sempre age do modo prescrito para uma menina de 
sua idade; para além disso, seu comportamento é indiscutivelmente ousado mesmo 
para uma adulta -- e há uma flagrante oscilação na sua conduta, o que condiciona um 
dos aspectos em que a narrativa apresenta maior potencial subversivo. O agir 
multifacetadamente de Flossie é o que faculta que, em diversos momentos, ela 
subverta as estruturas de poder na dinâmica sexual, assumindo a posição de 
agente11; e é notável perceber que um prenúncio dessa dimensão da personagem 
ocorre ainda nas páginas iniciais da narrativa, por intermédio de uma cena que pode 
parecer dispensável no que tange à composição de uma narrativa pretensamente 
pornográfica. 

Quando Eva Letchford deixa a sós, pela primeira vez, Jack Archer e Flossie, 
gerando prontamente a expectativa de uma primeira cena hard-core entre ambos -- 
visto que, antes de partir, convidara o narrador ao apartamento, enviando-lhe a carta 
em que ressaltara os encantos da jovem; e essa, ao ver-se a sós com Archer, 
imediatamente se arremessara sobre seu corpo, propiciando um enlace extensamente 
descrito, banhado por incontáveis beijos --, surpreende o leitor uma inusitada 
ruptura na narrativa. Após um breve diálogo no qual a "filha de Paphos" confirma 
que a amiga só retornaria tarde da noite, de modo que Flossie e Jack teriam para si 
toda a tarde, a menina revela que tem ingressos para uma peça de Ibsen; ele observa 
que jamais lhes seria possível entrar no teatro se ela estivesse vestindo as anáguas 
que então ostentava; Flossie, em poucos momentos, sai e retorna do aposento -- agora 
trajando um vestido longo de Eva, exibindo o chapéu do narrador sobre o cabelo em 
coque, portando um pince-nez azul e uma bengala, alterando a voz para que soasse 
masculina. Ainda que, a seguir, Flossie faça uma pequena exibição erótica, dançando 
enquanto Archer toca o piano -- o que finalmente ensejará a primeira cena 
pornográfica do livro --, não se pode ignorar a presença da passagem anteriormente 
citada; e considero que ela nada tem de incidental, sendo aliás capital para que se 
possa compreender o modo como a narrativa desafia certas estruturas convencionais. 

A "performance" em que Flossie simula assumir uma posição masculina 
constitui, a meu ver, a antecipação de um deslocamento constante no modo como se 
configuram as relações de gênero na narrativa; com efeito -- e conquanto seja 
importante observar que, num nível macroestrutural, a obra preserva uma dinâmica 
patriarcal12 --, a conduta de Flossie, como a de Eva em menor escala, desafia 
fronteiras convencionais e transita entre diferentes lugares, nesse processo 
questionando um amplo conjunto determinações de gênero. Ao assumir uma figura 
masculina nessas primeiras páginas do texto, embora de modo francamente 
encenado, Flossie já se revela como uma personagem que não necessariamente se 
restringirá à posição feminina que lhe é socialmente determinada; por conseguinte, 
seja forçando o sotaque cockney, seja fingindo ser a Rainha Branca, Flossie jamais 
abandonará um agir multifacetado que,  aparentemente inofensivo e lúdico -- trata-
se, afinal, de uma garota "muito jovem", como dissera Eva, na qual seria portanto 
previsível um comportamento infantil --, na verdade determinará uma capacidade de 
ocupar efetivamente lugares a partir dos quais poderá atuar de um modo subversor 
das normas estabelecidas. 
                                                           

11 Esta questão será aprofundada na seção seguinte do artigo. 
12 Cf. a seção final deste artigo. 
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IV. Flossie, II: os deslocamentos do gozo 
 
A primeira cena hard-core descrita na narrativa, não por acaso situada logo 

após as "performances" acima descritas -- em que a jovem sucessivamente adota uma 
postura masculina e dança de modo provocador --, encerra uma instigante inversão 
de lugares: em vez de assumir uma posição dominante, como se poderia esperar de 
um homem maduro perante uma jovem de quinze anos, Jack Archer 
voluntariamente se apresenta como um servidor de Flossie; isso dá o ensejo para um 
episódio que, ao concretizar pela primeira vez a proposta pornográfica da obra, 
apresenta ao leitor uma cena de orgasmo feminino. 

Embora não possamos desprezar o pormenor de que isso decorre da iniciativa 
masculina de adotar uma posição submissa, a "vênus de quinze anos" não hesita em 
desempenhar o papel dominante, instruindo o amante a "beijá-la" entre as pernas, 
ensejando uma cunilíngua que culminará com o gozo de Flossie; não menos 
importante é observar que, longe de restringir-se a uma posição passiva, a jovem 
participa ativamente ao longo de todo o ato sexual -- segurando a cabeça de Jack 
Archer, agarrando o seu pescoço e cruzando as pernas em suas costas, por exemplo. 
Também relevante é o fato de que, se a cena seguinte descreve o gozo masculino 
após a primeira demonstração da habilidade com que a jovem pratica a felação, neste 
momento é Flossie quem ocupa a posição dominante, ordenando a um hesitante Jack 
Archer que aceda à prática. Na minuciosa descrição de como se efetiva o episódio 
erótico, sobressai o modo como é ela quem detém o controle de toda a situação -- 
desde os movimentos preambulares de Flossie, que faz com que o sujeito masculino 
se prostre no divã, enlaçando-o a seguir com as pernas, até o ardente beijo e os 
meneios que faz a fim de excitá-lo; particularmente significativo é o momento em que 
a jovem gesticula com o dedo, numa ordem para que o amante permaneça imóvel 
enquanto ela manipula e toca o seu corpo. 

Ao longo de toda a narrativa, recorrentemente será concedido à jovem o lugar 
de agente do próprio prazer, bem como a posição dominante na dinâmica sexual; 
assim, a personagem assumirá alternativamente as faces de -- para evocar o título da 
obra -- "vênus" madura e de menina "de quinze anos", concretizando um ideal de 
beleza feminino que desde uma perspectiva patriarcal concede relevo a qualidades 
como juventude e imaturidade, ao mesmo tempo em que se revela capaz de 
subvertê-lo. É a Flossie-vênus quem, enquanto recorda o episódio em que fora 
sexualmente iniciada por Ylette, é tomada por uma excitação capaz de levá-la a, mais 
uma vez, tomar a iniciativa de praticar a fellatio em Archer -- que retribui a seguir, 
levando-a ao gozo ([Swinburne] 2008: 47-49); de modo ainda mais notável, é Flossie-
vênus quem, quando se aproxima o momento em que será deflorada, logra manter-se 
na postura ativa, tanto propondo que atinjam antes o prazer mútuo por intermédio 
de um "sessenta e nove" quanto, após o gozo, assumindo a posição de instrutora 
disposta a versar para Jack sobre as diversas "formas de foder", orienta-o ao longo do 
coito até que ela alcance o orgasmo ([Swinburne] 2008: 103-106). Não obstante, a 
mesma personagem assume o aspecto da Flossie "de quinze anos" quando se 
descreve, é percebida ou age de modo a conceder relevo ao que preserva de infantil -- 
de onde a perplexidade do narrador diante daquela que "tinha momentos de tanta 
sensibilidade, de discernimento tão profundo" a ponto de motivá-lo a pedir sua 
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opinião sobre assuntos sérios, "com a certeza de receber conselhos sólidos"; mas que, 
quando "a criança nela aflorava", "saía brincando e aprontando como uma gatinha 
travessa" ([Swinburne] 2008: 63). 

Importa destacar que Flossie não constitui propriamente uma exceção, na 
medida em que também Eva se revela capaz de assumir posições dominantes. Na 
ocasião em que, contando com o consentimento de Flossie, Eva convida o narrador 
para "foder en levrette", é ela quem instrui Jack enquanto dura o ato; é 
particularmente notável o passo em que, ao ser penetrada pela segunda vez, orienta-
o sobre os diferentes modos como deve posicionar as mãos ao longo da cópula, 
passando dos mamilos ao clitóris e às coxas, a fim de que ela possa atingir o máximo 
prazer ([Swinburne] 2008: 80). Torna-se assim perceptível o pressuposto, subjacente à 
narrativa, de ser admissível -- ou mesmo desejável, se consideramos a constância e a 
naturalidade com que isso ocorre -- que mulheres ocupem o lugar de domínio na 
dinâmica sexual, sendo-lhes reconhecida uma autonomia que pressupõe o direito a 
buscarem o próprio prazer. Com isso consistente é o próprio modelo de 
comportamento masculino que transparece na conduta de Jack Archer. 

Mesmo sendo o único a ocupar a posição masculina no âmbito da narrativa, o 
que lhe renderia o vasto conjunto de privilégios -- sexuais, inclusive -- concedidos 
pela sociedade patriarcal, também o narrador em diversos aspectos se afasta daquilo 
que lhe prescreveria a ordem convencional, o que aliás é reconhecido por Eva: 
quando sabe, por meio da própria jovem, que Jack não tentou fazê-la quebrar a 
promessa de que "não faria" sem o consentimento de sua acompanhante, Eva afirma 
que "dezenove em vinte homens" não agiriam desse modo, comportando-se como 
"brutos" ([Swinburne] 2008: 51); é ademais importante perceber como, no decurso da 
narrativa, o sujeito masculino pacificamente admite ocupar um papel coadjuvante 
que lhe obsta o exercício pleno da autoridade patriarcal. Por outro lado, pode-se 
entrever que é a convergência entre a condição excepcional do sujeito masculino e a 
autonomia conferida às mulheres o que determina a reciprocidade do gozo 
perceptível ao longo das diversas práticas sexuais descritas na obra; em momento 
nenhum se esboçam conflitos entre a postura autônoma assumida por Eva e Flossie 
no que tange ao próprio prazer e a disposição do narrador, cuja conduta explicita o 
reconhecimento daquela autonomia como legítima. Quaisquer dúvidas a esse 
respeito podem ser sanadas caso se evoque a declaração do próprio narrador, que 
constata a maturidade de Flossie ao enfatizar seu entendimento de que "o mais 
intenso gozo só é obtido quando se dá e se recebe na mesma medida" ([Swinburne] 
2008: 86). 

 
 

V. Coda: os limites da subversão 
 
É decerto possível perceber aspectos análogos quando se cotejam os modos de 

contestação das posições convencionais de gênero presentes em Flossie com aqueles 
presentes na obra de Swinburne; e é por esse motivo que, havendo ou não razões 
para atribuir-lhe a obra, a mera suposição da autoria já pelas primeiras gerações de 
leitores faculta a suposição de que a narrativa não tenha sido recebida como um texto 
pornográfico convencional. Inscrever o volume publicado por Charles Carrington 
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entre as produções do autor de Poems and ballads, afinal, de algum modo implicava 
conceder relevo ao que nela se apresenta como desviante; o que assim tacitamente se 
admitia é que a obra pudesse encerrar qualidades literárias que, mobilizando 
recursos característicos da escrita pornográfica, poderiam eventualmente subverter 
um conjunto de normas de gênero vigentes. Não obstante, se nas seções anteriores 
enfatizei o que há de potencialmente subversivo em Flossie, buscarei agora 
demonstrar que tudo isso ocorre no âmbito de limites claramente delimitados, assim 
concretizando o que anteriormente afirmei sobre as ambiguidades da narrativa, que 
se revela convencional no que tange à matéria narrada e moralmente conservadora 
desde uma perspectiva feminista. 

Um primeiro sentido em que se pode equalizar o potencial subversivo de 
Flossie assoma quando, para além da autonomia sexual conferida às mulheres e da 
ênfase que é concedida ao gozo feminino, percebemos que tudo isso ocorre a partir 
de uma rígida trama de determinações que mantém incólumes as estruturas 
patriarcais heteronormativas e falocêntricas. Um dos aspectos da obra em que isso 
transparece de maneira nítida é o modo como Flossie descreve sua própria iniciação 
sexual. Sabemos, graças ao relato da personagem, que suas primeiras experiências 
ocorreram na escola de Paris; foi Ylette de Vespertin, apenas dois anos mais velha, 
quem lhe ensinou a "voir les anges" por intermédio da cunilíngua, que também Flossie 
praticou na amiga. É no entanto revelador que, quando a jovem "vênus" descreve o 
episódio a Jack Archer, não resista a convidá-lo a fazer dela, mais uma vez, sua 
fellatrix; e quaisquer suspeitas de que possa haver nisso uma desqualificação de cariz 
heteronormativo do minete como prática lésbica podem ser confirmadas 
conhecendo-se a teoria pedagógica de Flossie acerca da educação sexual de infantes. 

De fato, ainda que reconheça o enlevo que lhe foi proporcionado por Ylette 
através da cunilíngua e o quanto essa prática, uma vez conhecida pelas jovens, pode 
revelar-se prazerosa a ponto de dar origem a uma verdadeira obsessão, Flossie 
prontamente a inscreve num quadro de dinâmicas sexuais heteronormativamente 
orientado -- o que implica condenar as experiências lesboeróticas como inadequadas 
e desviantes, uma vez que poderiam colocar em risco a integridade do desejo 
heterossexual que "naturalmente" conduziria ao matrimônio. Flossie argumenta em 
favor da necessidade de se despertar desde cedo, nas garotas, um gosto pelo "sexo 
oposto", a partir de parâmetros binários claramente estabelecidos; caberia fazê-lo de 
tal maneira que, conquanto pudessem eventualmente entregar-se a experiências 
lésbicas, isso servisse apenas como uma espécie de preparação para as práticas 
heterossexuais, que assim se constituiriam como as únicas verdadeiramente legítimas 
-- "segundo o meu plano, o cacete acabaria sendo o objeto central dos desejos das 
garotas, como deve ser", afirma para Jack ([Swinburne] 2008: 59-60).  

Pode-se evocar, a propósito, a reflexão de Sharon Marcus acerca de uma 
relevante diferença entre o modo como as lésbicas eram representadas nas obras 
artísticas francesas e britânicas produzidas no século XIX: se pintores e escritores 
franceses concebiam a sexualidade lésbica como matéria literária, no contexto 
britânico ela aparecia explicitamente apenas em obras pornográficas ou em textos 
médicos. O que conclui Marcus é que, para os franceses, a relação lésbica emergia 
como antagônica aos ideais de casamento burguês, ao passo que para os britânicos "a 
ligação emocional e sensual de uma mulher com outra ajudava a uni-la a um marido 
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adorado"13 (Marcus 2007: 14-15) -- o que vem ao encontro do que ocorre em Flossie: 
trata-se de eliminar o que há de potencialmente desviante nas experiências 
lesboeróticas, fazendo com que sirvam ao ideal heteronormativo. De outro lado, cabe 
perceber que se trata de uma orientação internalizada pela própria Flossie, cujo 
desejo ao longo da narrativa se revela cada vez mais falocentricamente orientado -- o 
que, por outro lado, serve ao direcionamento mais amplo da matéria narrada. 

Com efeito, para além dos elementos potencialmente subversivos presentes na 
obra, um olhar que se detenha no nível macroestrutural certamente perceberá que o 
tema de Flossie não poderia ser mais conservador: trata-se da história da defloração 
de uma jovem garota. A promessa feita a Eva por Flossie opera como pretexto 
literário para que todos os episódios pornográficos descritos no livro sirvam como 
um conjunto interminável de preliminares ao "grande momento", e toda a narrativa é 
construída de modo a gerar no leitor um conjunto de expectações pelo momento em 
que a jovem será, finalmente, penetrada por aquele que reconhece como seu marido. 
Para isso concorrem tanto a reorientação dos desejos lesboeróticos de Flossie, há 
pouco mencionada, quanto aqueles momentos nos quais a própria fellatio é por ela 
concebida como uma espécie de simulacro da penetração vaginal: "imagine que 
minha boca é um outro lugar", afirma  a certa altura ([Swinburne] 2008: 48). 

A concepção falocêntrica da sexualidade em Flossie, com a decorrente 
desqualificação das experiências eróticas que não envolvem a penetração, torna-se 
sobretudo explícita no capítulo que encerra a obra. É ali que, após atirar-se aos braços 
do amante, fazê-lo deitar-se na cama e colar o rosto ao seu, afirma: "Como eu era uma 
garota e não uma mulher, Jack, você nunca me fodeu. Agora você vai me foder e vou 
me tornar mulher" ([Swinburne] 2008: 102); fala em que se torna nítida a percepção 
de que todas as vivências lesboeróticas, e mesmo os inúmeros episódios em que 
anteriormente Flossie e Jack se entregaram ao sexo oral, não eram reconhecidos como 
legítimos -- e que, se ela não havia ainda ultrapassado a fronteira que lhe permitiria 
atingir a posição de "mulher", isso se devia essencialmente ao fato de que, desde uma 
perspectiva patriarcal, permanecia "virgem", visto que ainda não havia sido 
penetrada. De outro lado, é sintomático que a associação entre a cópula e o amor seja 
diversas vezes reiterada por Archer, o que igualmente opera em favor da 
heteronormatividade; trata-se, afinal, de um discurso que simultaneamente 
desqualifica como periféricas as experiências lesboeróticas e reforça a percepção de 
que só podem encerrar algum valor quando operarem como um preâmbulo para a 
união entre amantes de "sexos opostos" -- no âmbito da qual, exclusivamente, as 
experiências eróticas podem ser reconhecidas como legítimas e significativas. 

Lida criticamente a partir de uma orientação feminista, Flossie aparece como 
uma obra, enfim, marcada pela ambiguidade: quando de um lado apresenta 
mulheres que podem atuar como agentes de seu próprio prazer, não limitando-se à 
função de aprazer ao sujeito masculino, por outro lado reforça as estruturas 
falocêntricas, desqualificando e deslegitimando experiências sexuais que lhes fujam 
ao escopo; se em certos momentos parece sustentar a contestação de posições de 
gênero conservadoras, facultando às mulheres a participação ativa na dinâmica 
sexual, mesmo assumindo posições dominantes, de modo mais amplo se revela 
                                                           

13 “[...] a woman's emotional and sensual connection to another woman helped unite her to a beloved husband 
[...]” (tradução minha). 
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conservadora ao respeitar uma orientação heteronormativa. Assim, se há em Flossie 
um potencial subversor, isso ocorre no âmbito de limites rígidos e definidos, de 
modo a preservar uma moldura convencional, ainda que desafiadora de padrões 
morais ordinários por seu cariz pornográfico; não obstante, porventura está aí um 
dos principais motivos pelos quais a obra logrou tornar-se um clássico nessa tradição 
subterrânea -- já que, ao fim, apenas em limitada medida constitui um 
questionamento dos valores patriarcais que ainda subjazem aos contextos de 
recepção da produção literária. 
 
 
THE LIMITS OF SUBVERSION: ON A FEMINIST READING OF FLOSSIE: A 
VENUS OF FIFTEEN 
 
Abstract: The article provides a feminist reading of Flossie: a venus of fifteen by one who 
knew this charming goddess and worshipped at her shrine, published by the pornographer 
Charles Carrington in 1897 and often attributed to British writer Algernon Charles 
Swinburne. It is argued that the narrative reveals its ambiguity when both depicts an 
non-conventional, autonomous female sexuality and reinforce 
patriarchal/phallocentric structures. 
Keywords: Flossie: a venus of fifteen; A. C. Swinburne; feminism; 19th-century 
Literature. 
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