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O OLHAR DE MARIANE: UM ESTUDO SOBRE  
O VOYEURISMO EM UM CONTO DE ANAÏS NIN 

José Ricardo da Hora Vidal1 
 

Anaïs Nin é uma escritora de expressão anglófona do início do século XX que se notabilizou 

pelos seus diários e escritos eróticos. Vivendo nos loucos anos 20 e casada com Hugh Parker 

Guiller, manteve uma vida semtimental bem movimentada, datando desta época o affair com o 

casal June e Henry Miller. E foi através do seu amante (escritor de verve erótica) que ela começou a 

escrever os contos eróticos que viriam a formar os volumes “Delta de Vênus” e “Pequenos 

Pássaros”. Nestes contos, verifica-se a influência de D. H. Lawrence, Djurna Barnes, do 

Surrealismo e da Psicanálise freudiana. 

Na gênese de seus contos, Anaïs Nin conta que os escreveu inicialmente por encomenda de 

um colecionador anônimo, pagando um dolar a página e exigindo apenas que nos contos fossem 

cortados a poesia e ficasse apenas “o sexo clínico, rpivado de toda a calidez do amor – a 

orquestração de todos os sentidos, toque, audição, visão, paladar” 2. Este fato, como ela conta no 

préfacio de “Delta de Vênus”, levou a observar que não existia uma tradição de escrita erótica 

feminina, levando a concluir que: 

(…) tinha a sensação de que a caixa de Pandora continha os mistérios da 
sensualidade da mulher, tão diferente da sensualidade do homem e para qual a 
linguagem do homem era inadequada. A linguagem do sexo ainda estava para ser 
inventada. A linguagem dos sentimentos ainda estava para ser explorada. D H. 
Lawrence começou a dar uma linguagem para o instinto, tentou escapar da 
linguagem clínica, científica, que captura apenas o que o corpo sente.3 

 

Dentre estes cntos que fazem parte deste volume encontra-se o conto “Marianne”, cuja 

protagonista é uma jovem pintora que complementa sua renda datilografando contos eróticos 

escritos pela própria Anaïs Nin e outros. Marianne se envolve eroticamente com um homem tímido 

que obtém o prazer através do exibicionismo. Na relação, o empenho em observar e ser observado 

se constitui como um jogo erótico, em que o olhar feminino se configura como elemento ativo que 

dirige o foco da história.  

                                                 
1  Especializando em Estudos Lingüísticos e Literários pela UFBA, Licenciado em Letras / Inglês pela UNEB em 
2010. E-mail: ricardovidal@hotmail.com.br 
2 NIN, ANAÏS. Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 8. 
3 NIN, ANAÏS. Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 9. 
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A partir desta percepção, este artigo mostrará como Anaïs Nin tratou o olhar como fetiche 

no conto “Marianne”, especialmente na relação dicotôminca entre o exibicionismo e a timidez do 

personagem Fred e o voyeurismo na personagem Marianne, através da óptica da teoria freudiana do 

fetichismo. Também será analisado e problematizado a tensão presente no texto entre as percepções  

feminina e masculino do erotismo, como um contraste entre continuidade e descontinuidade, 

baseando-se nas propostas teóricas de Francesco Alberoni.  

O nome de Eros: uma visão caleidoscópia da sexualidade humana 

No livro “A dupla chama: amor e erotismo”, Octávio Paz considera que o erotismo é 

exclusivamente humano: é a sexualidade socializada e transfigurada pela imaginação e vontade 

dos homens4. Deste modo, o sexo entre seres humanos também ganha a dimensão do prazer, da 

representação, da subversão e dos sentimentos, principalmente amor, e aponta para a multiplicidade 

do erotismo. A literatura erótica, como um todo exemplifica esta multiplicidade e humanidade do 

fenômeno erótico, ao mostrar através da arte literária as várias formas de se viver o sexo na espécie 

humana. No caso particular do conto “Marianne” de Anaïs Nin, isso é patente, tanto no fato de que 

a relação afetivo-sexual dos personagens Marianne e Fred é focada mais no ato de observar e ser 

observado do que o coito vaginal propriamente dito (aliás, no texto não diz claramente se a 

penetração chega a ser consumada entre ambos), como no fato de que a mesma não visava seguir o 

instinto natural de reprodução, e sim no gozo erótico-amoroso. 

No caso de Fred, o protagonista masculino da história, seu prazer sexual não estava 

centralizado no coito, mas na exibição do seu corpo nu a uma parceira. E para isso, prescindia de 

todo um ritual, conforme é descrito no conto. A autora deixa claro isso quando relata que a 

personagem feminina percebeu que ele era daquele tipo interessado apenas em que eu olhe para 

ele5. Já com a personagem feminina ocorre o inverso. Ela é caracterizada no conto como uma 

pintora que suplementava seus rendimentos datilografando à noite os contos eróticos de Anaïs Nin e 

de outros escritores. Desde então ela aparece como um voyeur privilegiado na história, seja como 

pintora, o que, por dever de ofício, precisava ter um olhar mais apurado, seja como datilógrafa, no 

qual tinha acesso à fantasia erótica dos outros. Ao ser contratada por Fred para pintar seu retrato, 

nu, em pose atlética, ela começa a se excitar ao observá-lo. Seu olhar faz com que o protagonista 

                                                 
4 PAZ, OCTÁVIO. A dupla chama: amor e erotismo. São Paulo: Siciliano, 1994, p. 16. 
5  NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 89. 
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masculino ganhe forma e vida na história. Deste modo, a protagonista feminina torna-se parte ativa 

da história, pois parte dela as iniciativas das ações de sedução. É ela quem estimula Fred com seu 

olhar, que toca o genital dele e finalmente é ela quem toma a iniciativa para a consumação do ato.  

Eros é múltiplo e conforme Octávio Paz, ele varia segundo clima, sociedade e indivíduo, 

portanto se conclui que os gêneros terão experiências eróticas distintas. Segundo Francesco 

Alberoni, 

“Não existe apenas uma raiz do erotismo, mas duas. Uma mais profundamente 
presente nas mulheres e a outra nos homens. A primeira tende a produzir uma 
comunidade de vida, unida pelo amor. A segunda, ao contrário, não tem projetos, 
vive de fragmentos”.6 

 
Neste caso, o erotismo feminino pode ser descrito como contínuo, que surgiria como reação 

à saciedade do homem após o ato sexual, o que levaria a um decréscimo de interesse para com a 

mulher , realizado por ter atingido o êxtase do orgasmo. Este comportamento é entendido 

psicologicamente como uma espécie de rejeição de ser tratada apenas como corpo. Portanto, o 

desejo erótico feminino passa pela permanência do homem ao seu lado após o orgasmo. 

Consequentemente, os sentidos do tato e do olfato ganham importância: a mulher quer a presença 

física do seu homem, sentir suas mãos sobre a sua pele, (…) sentir o seu cheiro, sentir a mistura de 

seus cheiros7. As mulheres vêem o erotismo como um todo: o ato sexual deve está conjugado ao 

amor e a ternura.  

No conto Marianne, a questão da continuidade feminina no jogo erótico constitui um dos 

aspectos do conflito narrativo. Marianne sempre espera que Fred dê o próximo passo, que dê 

prosseguimento ao ato de sedução. A excitação resultante do olhar quer a conclusão da história até 

o coito e o conseqüente orgasmo. Assim, ela inicialmente faz a primeira insinuação ao deixar a 

porta entreaberta enquanto se veste, na expectativa que o personagem masculino continue a cena e a 

tome nos braços para o sexo. Diante da “primeira recusa” já que Fred desvia o olhar e pega um 

livro, Marianne muda de estratégia; em uma sessão, já sedenta de desejo, provoca-o beijando-lhe o 

pênis, na esperança de que se anime a ponto de consumar a cópula. Na segunda tentativa, faz sexo 

oral nele. Contudo, se isso foi suficiente para conseguir conquistá-lo afetivamente a ponto de Fred ir 

morar com ela no estúdio, isso não representou a satisfação do desejo de Marianne. A passividade 

de Fred impedia-o de avançar no jogo erótico para sua completude, deixando Marianne insatisfeita.  

                                                 
6 ALBERONI, FRANCESCO. O erotismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 77. 
7 ALBERONI, FRANCESCO. O erotismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 23. 
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Mais tarde, quando Marianne for ler um manuscrito erótico de Fred, contando um caso de 

seu passado que justificaria o seu fetiche pelo exibicionismo, sentiu que jamais superaria a 

passividade dele8. Se sexualmente estaria fadada a incompletude, como fica provado na oração 

seguinte da citação acima: Chorou um pouco, sentido-se traída como mulher9, havia ainda a 

compensação do amor e a intimidade que eles desfrutavam desde o momento que passaram a 

morarem juntos. Isso poderia manter a continuidade da relação afetivo-sexual uma vez que o olhar 

dela permanecia como a fonte exclusiva de prazer para o protagonista masculino. O namoro entre os 

protagonistas se finalizará com o emprego de Fred como modelo, uma vez que provocaria outra 

descontinuidade na relação, o olhar dos alunos da aula de pintura cria uma fratura na exclusividade 

de Marianne. 

O erotismo masculino é centrado na descontinuidade, pois ele experimenta com mais 

freqüência que a mulher o instante de eternidade. Este não é um intervalo temporal. É um estado 

particularíssimo, exterior ao tempo10. Esta descontinuidade afirma-se no homem como uma 

experiência mais interiorizada que a mulher. Segundo Alberoni, há no homem um componente 

erótico muito forte que desdenha o externo e valoriza o interno , o que levaria a excluir de sua vida 

erótica o compromisso, os deveres, a própria vida social11.  No homem sua excitação é mais visual. 

Não é por acaso que as “revistas masculinas” possuem como característica essencial os ensaios 

fotográficos de mulheres nuas, conforme lembra nas duas primeiras páginas do livro “O erotismo”.  

Essa descontinuidade fica clara em Fred: Não é rito do sexo como um todo que o motiva no 

jogo, apenas o momento de ser olhado. Ser observado na sua nudez era especial, pois rememorava a 

sua primeira experiência erótica que tivera aos quinze anos, quando uma vez foi surpreendido em 

seu quarto sendo observado pela vizinha do outro lado da rua, conforme confessa em um 

manuscrito citado próximo do final do conto: 

“E ser observado por ela deu-me o mais extraordinário prazer. Eu andava (nu) por 
lá ou ficava na cama. Ela jamais se mexia. Repetimos essa cena todos os dias 
durante uma semana, mas no terceiro dia tive uma ereção. 
Será que ela podia detectar minha ereção do outro lado da rua, será que ela podia 
me ver? Comecei a me tocar, sentindo o tempo todo o quanto ela estava atenta a 
cada um de meus gestos. Fui banhado por uma deliciosa excitação. De onde eu 
estava, podia ver a silhueta exuberante dela. Olhando direto para ela dessa vez, 

                                                 
8 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 94. 
9 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 94. 
10 ALBERONI, FRANCESCO. O erotismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 41. 
11 ALBERONI, FRANCESCO. O erotismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 67. 
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brinquei com meu sexo e finalmente fiquei tão excitado que gozei”  (NIN, 2006, p. 
94).12 

 

Ainda sobre a descontinuidade, há de se considerar que, na continuação da narrativa de Fred, 

ele confessa que depois da cena, ele não procurou a vizinha para um eventual encontro sexual – o 

que poderia esperar como a continuação desta possível sedução que aparentemente se estabeleceu 

entre eles. Isso reforça a opinião de Alberoni da descontinuidade masculina. Se o senso comum 

indicaria que o próximo passo de Fred (após a sessão de exibicionismo feita por ele) seria a 

consumação do ato sexual com a vizinha, o que representaria uma continuidade; o que ocorreu foi 

uma descontinuidade. O orgasmo que o personagem masculino obteve enquanto era observado já 

bastou para ele vivesse o seu erotismo. 

Sobre a visualidade como parte integrante do erotismo masculino, o conto demonstra uma 

situação não usual: É o homem quem se exibe e a mulher é a voyeur. Isso inverte o senso comum, 

no qual a mulher nua é quem se exibe para a excitação do homem. Fato confirmado quando se 

observa o mercado editorial, no qual o seguimento das “revistas masculinas” se caracteriza pela 

presença de ensaios de nus artísticos feminino; enquanto a contraparte, das “revistas femininas” 

ocorre exatamente na falta de ensaios de nus artísticos masculinos. Aliás, as revistas que realizam 

estes trabalhos são focadas e consumidas pelo público homossexual masculino… Fred é quem se 

despe e mostra suas formas para Marianne. Mas ao se exibir, ele reafirma o papel preponderante da 

visualidade no erotismo masculino, pois através do olhar (no caso, o do outro representado pela 

personagem feminina) que o excita e estabelece o jogo erótico.  

Ao observar a inversão de papéis entre os protagonistas, no caso, exibicionista e voyeur, há 

um último aspecto a ser considerado. No momento em que Marianne assume o papel de 

observadora e Fred de observado, também há uma inversão entre os pólos ativo e passivo da relação 

erótica. Ao se exibir seu corpo nu, o personagem masculino coloca-se como o elemento passivo, 

ficando personagem feminino como o contraponto ativo. A protagonista é quem toma as iniciativas, 

conforme foi visto nos parágrafos anteriores. É ela quem dá o primeiro passo para um toque mais 

íntimo entre eles, e é ela quem pratica o sexo oral. Todavia o personagem masculino se mostra mais 

passivo, reagindo aos estímulos provocados por Marianne. Quanto mais passivo e introvertido ele 

                                                 
12 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 94. 
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era, mais ela queria violência. Sonhava em forçar a vontade dele, mas como se poderia forçar a 

vontade de um homem? 13 

O OLHAR como fetiche erótico: Fred e Mariane no divã de Freud 

O jogo erótico vivido pelos protagonistas no conto de Anaïs Nin focou-se no olhar. A visão 

do corpo nu e o ver que é observado pelo outro é em que consiste a linha mestra da história. O olhar 

neste caso se configura como um fetiche que ocupará o centro do ato sexual, relegando o intercurso 

vaginal para um lugar menos importante dentro jogo erótico, ou no caso do conto, sem sequer a 

acontecer.  

Segundo a psicanálise, o fetichismo pode ser considerado como uma tendência erótica para 

coisas inanimadas que, direta ou indiretamente estão em contato com o corpo humano ou para 

determinadas partes do corpo da pessoa amada. Deste modo, o fetichista se utiliza necessariamente 

das coisas inanimadas para a obtenção da gratificação sexual. Para o fetichista, é o elemento 

necessário e suficiente para sua excitação sexual. Ele consegue amar apenas uma parte do outro ou 

um objeto que o parceiro use, como, por exemplo, roupas íntimas, látex, olhos, óculos, etc. Para a 

escola freudiana de psicanálise, o fetichismo surge como uma reação a “perda” do falo feminino. 

Eloísa Celeri et alli, no artigo “Paradoxo, Objeto transicional e Fetiche”, Porque este orgasmo é 

alcançado necessariamente a certas condições extrínsecas é que o fetichismo foi considerado pela 

psicanálise como perversão, ou seja, a obtenção do gozo sexual através de formas outras que não o 

coito vaginal14. 

Na categoria do fetichismo, encontram-se as práticas do exibicionismo e do voyeurismo. A 

partir do olhar como objecto erótico, a diferença entre eles está que no exibicionismo, a pessoa 

consegue a gratificação sexual ao se mostrar parcial ou totalmente nua, fazendo ou não atos 

libidinosos; enquanto no voyeurismo, o prazer é obtido quando a pessoa observa outras pessoas 

nuas. 

Sobre o exibicionismo, Viviana Martinez lembra o comentário de Sigmund Freud escrito no 

livro Três Ensaios sobre a sexualidade humana, 

                                                 
13 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 89. 
14 CELERI, ELOISA HELENA RUBELLO VALLER; OUTEIRAL, JOSÉ, MELLO FILHO, JULIO DE et alli. 
Paradoxo, obejto transicional e fetiche. Revista Brasileira de Psicanálise [online], vol. 42, n° 1, março 2008. P. 90-73. 
Disponível em: <http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486641X2008000100007&lng= 
pt&nrm=iso.>. Acesso em: 10 de janeiro de 2010. 
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Sobre o exibicionismo, Freud refere-se, nos “Três ensaios…”, ao fato do 
exibicionista, além de substituir o ato sexual pela exibição, mostra os seus genitais 
esperando que também lhes sejam mostrados os genitais de quem observa. E ainda, 
“… a compulsão exibicionista, por exemplo, depende intimamente do complexo de 
castração, acentuando de contínuo a integridade dos próprios genitais (masculinos) 
e renovando a satisfação infantil experimentada pela falta de membro nos genitais 
femininos”.15 

 
Este comportamento fetichista aparece no conto de Anaïs Nin através do caminho em que 

toma a relação erótica entre os personagens. Em lugar de uma relação amorosa “convencional”, em 

que os personagens teriam no coito vaginal o ápice do relacionamento; a libido aqui é 

redirecionando perversamente para o ato de olhar. O prazer surge claramente na vontade de se 

mostrar e no fato de ser espectador. Isso leva a re-significação do que é um relacionamento sexual, 

em que o mero encontro entre genitais deixa de ser a parte mais importante.  

Ainda sobre a citação de Martinez, fica evidente que voyeurismo e exibicionismo estão 

correlacionados: a esperança do exibicionista em que o seu observador o voyeur mostre também sua 

genitália faz que os papeis se alternem e que haja a reciprocidade na relação. No conto, há a 

impressão que isso não ocorre, uma vez que o protagonista masculino não esboça o desejo de ver a 

protagonista feminina nua. Marianne chega a esboçar o caminho inverso quando, já tomada pelo 

desejo, confessa que (…) gostaria que ele entrasse no estúdio enquanto estivesse se vestindo e que a 

visão do seu corpo o inflamasse . E no parágrafo seguinte, chegou até deixar a porta entreaberta 

enquanto se vestia. No entanto, a tática foi abortada que Fred desviou o olhar e pegou um livro, 

conforme apresenta no conto.  

Conforme já foi observado, o fetiche do personagem masculino é o exibicionismo. Seu 

prazer reside no fato de ser observado, como é constatado pela personagem feminina nos primeiros 

encontros: Eu realmente estava atormentada de desejo. Mas um homem daquele tipo está 

interessado apenas em que eu olhe para ele .  Através da análise do conto, percebe-se que este 

exibicionismo pode ser considerado quase patológico. Isso transparece na narrativa de Marianne, 

em quatro momentos. 

Em um primeiro momento, Marianne esboça um primeiro contato erótico, fruto de um 

escorregão, em que a coloca ajoelhada defronte ao falo dele. O elogio dela ao membro masculino de 

Fred fez com que o mesmo tornar-se mais rígido. Como ele não esboçou nenhuma iniciativa: 

                                                 
15 MARTINEZ, VIVIANA. C. VELASCO a NUDEZ. Revista Latinoamericana de Psicopatia Fundamental. 
[online], IV, fevereiro 2001. P. 45. Disponível em: < http://www.fundamentalpsychopathology.org/art/jun1/4.pdf.>. 
Acesso em: 10 de janeiro de 2010. 
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(…) Marianne chegou mais perto, seus lábios abriram-se levemente, e 
delicadamente, muito delicadamente, tocou a ponta do sexo [de Fred] com a língua. 
Ele ainda estava observando o rosto dela e o modo como a língua meneava a 
acariciava a ponta do sexo. 
Ela o lambeu gentilmente, com a delicadeza de um gato, então inseriu uma 
pequena porção na boca e fechou os lábios em volta. O sexo dele estremeceu. 
Marianne refreou-se e não fez mais por medo de encontrar resistência. E, quando 
arou, ele não a encorajou a continuar. Parecia contente. Marianne sentiu que aquilo 
que ela poderia pedir dele (…).16 

Mais adiante, Mariane retorna está tática: durante a sessão de pintura, aproveita uma 

oportunidade para ficar de joelhos em frente a ele, beijo o órgão sexual dele e inicia o sexo oral até 

o final. Salienta-se que nesta tentativa, o personagem masculino esboçou uma tentativa de parar a 

ação da personagem feminina para que ele finaliza-se o ato. Contudo, como não conseguiu 

(Marianne conseguiu afastar a mão dele e o circundou com as mãos), acabou entregando ao 

orgasmo. Curioso é que, logo após o ato, Fred inclinou-se com gratidão e ternura e murmurou que 

ela fora a primeira mulher a fazer isso, numa possível alusão de sua virgindade. Conforme a 

descrição das situações, a importância de ser observado por outrem fazia que a penetração vaginal 

fica-se virtualmente fora da vida sexual do casal. Fred não esboçava nenhum outro movimento de ir 

a outras práticas sexuais além do exibicionismo, só reagindo ao elogio de Marianne, quando esta 

observa seu pênis mais de perto. O personagem masculino não consegue interagir fisicamente com 

sua parceira.  A plenitude de uma relação erótica ocorre apenas pela iniciativa de Marianne.  

Em outro momento, na descrição dos primeiros dias em que eles passaram a morar junto e 

Fred não retribuía as carícias. Há uma fala em que se percebe um aspecto que reforça o 

exibicionismo em níveis quase patológicos: É quando ela afirma que Fred agia como se ela 

absolutamente não tivesse sexo, o que remete à citação de Martinez à Freud, de que: 

a compulsão exibicionista (…) depende intimamente do complexo de castração, 
acentuando de contínuo a integridade dos próprios genitais (masculinos) e 
renovando a satisfação infantil experimentada pela falta de membro nos genitais 
femininos. 17 

Quando Fred coloca no fato de ser observado a fonte do erotismo, indiretamente ele parece 

negar a parceira o prazer da penetração, o que deixa Marianne insatisfeita. Evitar o coito seria uma 

forma de preservar-se do medo da castração, e ver seu falo exibido e venerado; como diz Marianne, 

                                                 
16 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 85.. 
17 MARTINEZ, VIVIANA. C. VELASCO a NUDEZ. Revista Latinoamericana de Psicopatia Fundamental. 
[online], IV, fevereiro 2001. P. 42. Disponível em: < http://www.fundamentalpsychopathology.org/art/jun1/4.pdf.>. 
Acesso em: 10 de janeiro de 2010. 
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ele é que recebia os tributos, reforça a idéia da satisfação infantil de que as mulheres são “castradas” 

e os homens, não.   

Ao final do conto, Fred vai trabalhar como modelo em uma aula de pintura, o que levará a 

separação. Se anteriormente a satisfação obtida era pela observação de uma única mulher, passará a 

ser observado por várias mulheres. 

Fred, exibicionista, é o objeto da visão; Marianne, por sua vez, torna-se a contraparte de 

sujeito da visão, na condição de voyeur. O fato de a autora caracterizar Marianne como uma pintora 

que complementa a renda datilografando os contos eróticos que Anaïs vendia para o colecionador 

reforça o caráter de observadora que a protagonista irá desempenhar na história. Se, por ofício da 

arte, ela se acostumara a “espiar” o mundo, e assim pintar seus quadros, datilografar os contos 

eróticos de outros a torna uma espiã das fantasias e taras alheias, à protagonista feminina coube 

olhar e moldar estas visões em arte. 

Entretanto este voyeurismo não se traduz em sexo para ela. Quando apresentada no conto, 

suas limitações são mostradas através da sua relação com a psicanálise e do puritanismo 

demonstrado, a despeito sua postura liberal. A fantasia de Marianne consiste em ser pega pela força. 

A experiência erótica que ela lembra com mais freqüência era: 

(…) uma noite com homem ao qual ela não correspondeu, e que então,  
quando estava indo embora do estúdio, ele apertou-a com força contra a parede, 
ergueu uma das pernas dela e meteu. O estranho é que na hora ela não sentiu nada, 
mas depois, cada vez que lembrava da cena, ficava fogosa e inquieta.  
As penas afrouxavam, e ela daria qualquer coisa para sentir aquele corpo grande 
apertando-a de novo, encostando-a na parede, deixando-a sem escapatória, e então 
possuindo-a.18 

O Eros que Marianne vive é diferente do Fred, pois se este remete ao mito clássico, o deus 

do amor carnal, enquanto que o daquela se traduz em criação, como mito primitivo. O Eros de 

Marianne se realiza na construção da história, a mesma história em que, ela é personagem de Anaïs 

Nin, ou seja, também narradora. Sob o seu olhar é que a narrativa e personagens ganham forma. A 

passividade e o exibicionismo do personagem masculino tornam-se mais evidente quando ele vira 

uma “marionete”, um personagem de Marianne. Ele não existe autonomamente no discurso de 

Anaïs Nin, só existe através da voz do outro que fala sobre dele. Sua voz só existe na voz de 

Marianne, sua existência depende do tempo que a coloca o seu foco sobre ele. Portanto, se Fred fica 

fora do foco de Marianne, deixa de existir enquanto personagem. Suas falas, memórias e sua 

existência surgem na história através da narrativa de Marianne para Anaïs Nin, a autora do conto. 
                                                 
18 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 85. 
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O contraste entre os dois Eros torna-se evidente no desenvolvimento da história. Em um 

primeiro momento, o par voyeur / exibicionista é harmônico quando a pintora Marianne fica 

excitada com o modelo Fred. Ele se exibe e Ela o observa. Ambos estão excitados com a 

circunstância e jogo erótico flui. Contudo, o conflito se apresenta a partir da passividade do 

protagonista masculino em não corresponder aos desejos da protagonista feminino. Quanto mais 

passivo e introvertido ele era, mais ela queria violência. Sonhava em forçar a vontade dele, mas 

como se poderia forçar a vontade de um homem19. A angústia se agudiza por ter seu desejo não 

atendido. A personagem feminina reage, toma a iniciativa. Deitados na cama, eles liam os 

manuscritos eróticos que ela datilografava como forma de estimá-lo20. Entretanto, ao de Fred a 

cerca sua primeira experiência (…) sentiu que jamais superaria a passividade dele. Chorou um 

pouco, sentido-se traída como mulher. Contudo, ela o amava21. O desfecho melancólico se dá 

quando Fred aceita trabalhar como modelo. Ao perder a exclusividade erótica, que, segundo 

Alberoni, é uma das características eróticas femininas, Marianne, enciumada, destrói os desenhos 

que fizera de Fred. Simbolicamente, é o apagamento do personagem masculino na história.  

Considerações finais 

O erotismo é multifacetado e humano, longe de representar o instinto sexual de reprodução 

da espécie, o erotismo mostra que a sexualidade humana também é poder, prazer, criação, portanto, 

múltipla. Pode ser vivido através do olhar, como ocorreu com os personagens Marianne e Fred. 

Além dos genitais, o corpo e a alma se configuram como zonas erógenas, conforme observa 

Vatsyayana, no Kama-Sutra, ao mostrar que Kama, entendido como uma amálgama de amor, gozo 

e prazer sensual, o Dharma, virtude e vida espiritual e o Artha, aquisição da riqueza material, estão 

juntos como os fins da existência humana.  

A multiplicidade também está na maneira como os gêneros humanos enxergam o erotismo. 

Francesco Alberoni demonstra em seu livro O erotismo que homens e mulheres experimentam o 

erotismo de forma diferente: Homens são visuais e descontínuos, enquanto as mulheres buscam a 

continuidade e outros sentidos. Esta diferença é evidente o comportamento contrastante de Fred e 

de Marianne. Depois de Anaïs Nin, outras autoras, do porte de Hilda Hist, Adélia Carraro, Tristan 

Taormino, Ana Ferreira, Pauline Reage, Catherine Millet (dentre outras), usaram da pena para 
                                                 
19 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 89. 
20 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 92. 
21 NIN, ANAÏS. Marianne IN Delta de Vênus: histórias eróticas. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 94. 
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expressar seus desejos e sua sexualidade. Será que esta perspectiva ainda se mantem? Este é o papel 

para uma futura pesquisa a respeito, para aber a aplicação desse modelo as outras eróticas de autoria 

feminina, pode confirmar ou não esta teoria. 
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