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Ana Maria Rodrigues Oliveira nasceu a 17 de Fevereiro de 1960, em Portugal, no Alto Alentejo 

no distrito de Portalegre e concelho de Castelo de Vide.  

Antes de completar um ano de idade veio com os pais viver para a zona de Cascais e aí tem vivido 

desde então. 

Em 1986 finalizou a licenciatura em Filosofia na Faculdade de Ciências sociais e humanas de 

Lisboa. Licenciatura que lhe permitiu dar aulas de filosofia durante alguns anos. 

Edita o seu primeiro livro de poesia em 2008 através da Corpos Editora “Grito de liberdade”. Este 

livro é uma forma de partilhar emoções e vivências, encarando a poesia como uma catarse. Dedica 

este livro a todas as mulheres, pela luta e determinação com que enfrentam as adversidades de uma 

sociedade que ainda manipula e escraviza. 

 

Ainda no mesmo ano participa em duas coletâneas: Uma de Prosa e Poesia “A arte pela escrita” da 

editora Escritartes e a outra, “Poemas sem fronteiras” “Ora, vejamos…2008” Editora LULU de 

Leiria que faz uma recolha impressionante da poesia contemporânea. Nesta última Ana Maria 

Oliveira obtém o prémio da Menção honrosa com o seu poema “Farsa”. 

Escreve no site de poesia Luso poemas onde tem parte dos seus trabalhos.  

 

Faz uma edição de autor “Espírito Guerreiro” o seu segundo livro de poesia, em 2014. 

Mantem alguns sites onde divulga a sua escrita. 

Ultimamente mantem-se ligada ao projeto “Filosofia para crianças”. 

 

http://paula-esperar.blogspot.pt/ 

https://www.facebook.com/pages/Estilha%C3%A7os-no-Caminho/355449187906566?ref=hl 

http://www.assinaturaeletromagnética.blogspot.com 

https://devirquantico.blogspot.pt/ 

http://paula-esperar.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/pages/Estilha%C3%A7os-no-Caminho/355449187906566?ref=hl
http://www.assinaturaeletromagnética.blogspot.com/
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Corpo em cinzas 

 

O grotesco da minha voz apenas se ergue contra o ruído 

Rejeitando os estalidos estridentes nos meus ouvidos 

Provocando a avalanche de sangramento da minha escrita 

Que provém do desconforto asfixiante patético 

Semelhante ao peso sobre o meu peito de criaturas toupeiras 

Que minam o terreno e abrem buracos sugadores de vida 

Enterrando-a bem fundo para depois se alimentarem 

Em frações de absolutismo patogénico 

 

O vómito incontido no rasto de tinta da minha caneta 

Arrasta as entranhas revoltadas contra o harém 

De compra e venda de carne humana em traição cobarde 

Rabiscos denunciadores de embusteiros 

Que apregoam os sonhos paradisíacos colados na testa 

Rotulada de idiota felicidade 

 

Os pés de criança cruzam o tempo no palmilhar dos campos e carreiros 

Decidem em modo precoce de quem acabou 

De entrar no mundo pelo protesto da rebeldia 

E empreendem sem dúvidas a viagem 

Que se metamorfoseia em anúncio de libertação 

Um pronunciar afirmativo sem receio da franzina autonomia 

 

A víbora que se enrosca no recém-nascido 

E o faz soltar o grito de alerta profundo 

Transforma-se no acontecer de iniciação 

Preparando a inocência para as batalhas do mundo 

 

O meu corpo transformar-se-á em cinzas 

E a voz continuará o grito pela libertação 

O vómito será destreza de aniquilação dos ditadores com a doença do poder 

Os pés humanos calcorrearão as montanhas mais altas 

Sentirão o esforço da subida das vertiginosas dunas 

E o conhecimento dinâmico captará as transmudações 

Das fissuras dos abismos inalcançáveis 

Onde a arte e a vida serão unas 
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Hienas 

 

Afocinham os animais sem perceção das transferências 

Guinchando na intimidação dos acabrunhados 

Erguem fronteiras onde atraem e aguardam 

Que os desprevenidos caiam na ratoeira armadilhada 

No arame farpado das convenções machistas 

Amaciadoras de reflexos espelhados 

 

Escondem-se as hienas nos mais altos cargos 

Escoam-se por aí ignorando a dinâmica dos verbos 

São sobreviventes astutas no meio da sociedade humana 

Cobardes na atitude medíocre e no argumento apodrecido 

Fedem à distância e é imperativo travá-las 

Vigiar e anular os seus ímpetos de megalomania 

Enfrentá-las! 

 

Improvisam-se no lar comum 

Pavoneiam-se hasteando a bandeira do poder 

Reprimidos e comprimidos sobre si próprios 

São burros de duas palas 

Que não veem mais além 

Numa cultura arcaica  que lhes dá guarida 

E são incapazes de sentir empatia por alguém 

 

Enaltecem o jogo da crueldade 

Deliram com atos de violência 

Consideram-se os melhores e a salvo 

Cegos à força incandescente da metamorfose 

 Podem morder trucidar 

 E se não tiverem mesmo oposição assassinar 

 

 

  



6 

 

Escalada linguística 

 

O escalador condutor de letras cai do alto do ilimitado 

Porque em voo quer alcançar a língua oculta 

Esboroada entre os murmúrios da voz embaralhada 

Nos cornos da besta esquartejada e inventada 

Dança em desequilíbrio o trepador de dialetos 

Vigiando a rutura dos elementos 

Corta os fios liga a corrente 

Sobe e desce a escada 

Rumo ao abismo do nada inglório 

O emissor não vacilou o recetor se ampliou 

Perante o indefinido auditório 

 

A lamúria linguística espreguiçou-se 

E amaldiçoou por mensagem obtusa o mundo 

A língua ficou farta de gastar saliva 

E decidiu-se convicta pela boca calada 

Mas no abalroar dos destroços desabafou porca 

Saltou de estado em estado mas pelo microcosmo 

Era a mesma de cara lavada 

 

Enlouquece a língua e instiga à derrocada 

Premindo a tesoura assassina 

Entra no esgar das sanguessugas 

E transforma-se em lua obscura 

Quer pavonear-se pelos altares proféticos herméticos 

E metamorfoseia-se em clarividente 

O verbo soa e espezinha prevaricador 

Entre dentes a língua sorve as trevas do ódio irada 

Os tempos entrecruzam-se e a revolta 

Acrescenta aos lábios a sonoridade sorridente 

 

A melodia surge criativa batendo palmas sapateando 

A língua faz-se camaleão da alegoria cantada 

Enquanto díspares grunhidos aparecem 

A pobre língua de origem sente-se derrotada 

Com agressividade espezinhando surge a polémica 

E a outra chora esconde-se alienada 

Em código morse intervalada 

A língua instável efémera intermitente 

Afunda no poço lamacento e estagnada 

Espera o rodopio e a mudança noutra mirada 
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Impermanência 

 

Venho do lodo fervente onde as estrelas sustentam os ovos 

Que eclodem sob o horizonte ejaculatório 

Proporcional ao espanto enfeitado de vagidos 

Onde os lamentos fraturados em dor 

Amputam a espinha dorsal dos necessitados 

 

Impele-me a lua gelada pelo canal vermelho vivo faiscante 

Resvalo no processo gigantesco em agonia insurreta 

Mesmo na penumbra da noite e à luz pobre da candeia 

E os pulmões batedores de vitalidade inspiram 

A cacimba escura num odor de humedecida madeira 

 

Os grilhões desprendem-se num mundo que se inquina 

Alagando as veias em transmutação explosiva 

Sustentando um ser inconstante e delinquente 

Contemplando em estranheza aguda e em auto-exclusão iminente 

 

Sou o espirro do invisível 

O espinho aguçado do delírio 

A saliva contaminada do martírio 

A tatuagem salgada indecifrável 

Sou a cãibra incontrolável 

O remendo que à terra falta 

O animal em fuga que o muro salta 

O ponto fixo do caótico na cavalgada 

O baile de máscaras fantasmagórico 

A mão sem garras a casa em alas 

O riso sem alegria 

O corte profundo com a confraria 

O silêncio criador de valsas 

A reflexão que afasta as sombras 

Um corpo nu aguardando o degelo 

Para renascer noutro sol noutra translação 

Quem sabe dentro de um novo pesadelo 
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Vigilante 

 

Marco em rocha símbolos de desvelo 

O que faço quem abraço quem agrido 

E expresso a decisão 

Mesmo debaixo do sufoco 

Do desencanto da rouquidão 

Serei incólume reta frontal forte 

Porque se geram atos que são piores que a morte 

Esvaziando como autómato em agressão 

E vem a tempestade o furacão 

A destruição o choque 

 

Baralham-se as pisadas 

Entre o maltrapilho e as princesas do nada 

O enleio faz-me cair na encruzilhada 

Vigio-me nos suspiros nos erros 

Nos sonhos nas utopias nos pesadelos 

Apertam-me a mão e sorriem 

Mas sinto-me para a cova empurrada 

Desfio o novelo e salvo-me da rede armadilhada 

Como mamífero do mar evitando ser apanhada 
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Magia da vida 

 

Movimenta-se a marreca arqueada acorrentada ao permanecer 

Contrariando a beleza ereta sem projetos sem rendilhados sem meta 

Estica-se o corpo estilhaça-se o mudo e o mouco 

Sempre aquém de um horizonte de mar sem jamais o alcançar 

 

O bailado do toca e foge persiste por entre os fungos 

Nem para lá nem para cá do bosque flutuante 

Nem ir nem vir do afundo na lama 

Nem ter nem ver o voo ondulado sobre o oceano emaranhado 

 

E no desafio infindável dos elementos 

O estrondo fez-se luz calor incêndio raio trovão 

Empurram-se as paredes derrubam-se as cercas 

Eletrificam-se as veredas e os caminheiros sofrem a invasão 

 

Pressente-se o corte o rasgo o impacto 

Os dedos gelados pés coxos aguardando o choque do dorso esquartejado 

Olhar quebrado arrastado pela distorção da salgalhada suspensa 

Em estendal agitado pela crença 

 

Engolir em seco sangue-frio espectro 

Gargarejos em catarata armadilhada 

E a concomitância da língua ferida 

Escondida inerte esburacada 

Sonhos enforcados passos em tensão 

Asfixia adiada no rosto envelhecido submetendo-se ao acordo 

Sem reconhecimento sem mensagem nem comunicação 

 

Gruta fendida em garganta inflamada 

Patologia em escarro de morte disfarçada 

Pulmões sem força cãibra desgraçada 

Poça de excrementos sonoridade zangada 

Gota de água dispersa em tempestade 

No bálsamo da exaltação da chuva renovada 
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A cor da terra 

 

As interrogações dos homens agregam-se 

No compasso da aridez dos famintos 

No desaparecimento das garras dos instintos 

No equilíbrio intermitente dos pedestres 

No proliferar dos fetos 

Na movimentação em incógnita perene dos entes 

No agonizar apodrecido dos pedintes 

E a cor da terra à espera! 

 

As asserções dos humanos desperdiçam-se 

Em carantonhas múltiplas 

De ânsias pútridas 

Em tronos temporários 

Em empreendimentos missionários 

De navegadores temerários 

E a cor da terra à espera! 

 

A corcunda terrestre sustenta os parasitas 

Acolhe palafitas 

Deixa-se perfurar até às entranhas na escuridão silenciosa 

Onde nenhuma viva alma se agarra 

E as areias do deserto invadem o leito dos belicosos 

Dos luxuosos dos supérfluos 

Em cérebros abaulados de inquinações radioativas 

Cobrindo-se de mantos adornados de joias 

Enquanto os indigentes se agarram em desespero a rotas boias 

 

A cor da terra espera os fracos e os fortes 

Os ricos e os pobres 

Os obedientes e os rebeldes 

E entre o oxigénio animador de fogos 

Os justos e os empalados 

Denuncia-se o coração das criaturas 

Qual estirpe irascível atrasada 

Canibalesca amedrontada 

Repetidas vezes ferida e cicatrizada 

Vergonhosamente decepada e crucificada 

Até ao final dos dias 

À cor da terra subjugada 
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Construtor de quimeras 

 

Pela avidez dos passos da contemporaneidade 

Apresenta currículo ultrapassado e gasto 

Traz atrelado um baú de sonhos 

Para cada cabeça com sua fantasia 

Desenha estilos ergue tronos 

Estéticas cativadoras de permanências eternas 

Mas vende o perene descortinar das alucinações 

Na provocação de paraísos 

Pantomineiro guionista fantoche artista 

Saltitão palhaço malabarista 

 

O construtor de quimeras ergue o seu comando 

Nas linhas férreas do enredo retórico 

Sorridente lança a rede 

Por entre a vibração sísmica do desencanto 

Senta-se no balouço na iminência da queda 

Ainda assim gesticula aos ingénuos dúbios devaneios 

Aspira destila sussurra e transpira 

 

Aborrece o arquiteto da farsa 

Escolhe de entre rejeitados os mais propícios à cilada 

Anedota transformada em graça 

Mina o terreno para o feitiço do engano pleno 

Rodopia para um lado e para o outro conforme as melodias 

Porque o fardo é real e pesado 

E as palavras gastas ingerem-se frias 

 

Enfadonho o tecedor de utopias 

Para os que captam a profundidade do mundo 

E de mãos gretadas unhas carcomidas 

Bocejam as bocas pedindo descanso nas desertas ermidas 

De dentes cerrados silenciando a espera o desencanto 

Enquanto o fazedor de sonhos e criador de alvoroços 

Continua a tecer de brilho efémero o seu precioso manto 
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As formas e as sombras 

 

A invisibilidade sombreou o chão as paredes as nuvens e os caminhos 

Desfez-se em mágica e gozou com as criaturas assustadas 

Pelos contornos patológicos dos explosivos cenários 

Enquanto a circularidade dos tempos 

Decepa as mãos dos eivados pelas crenças 

Dos fazedores de materiais libertários 

 

O olhar de enganos ergue-se para um céu cego de estrelas 

E o incómodo respiratório confunde-se com as tempestades mais belas 

A cor mudou! 

O pilar de sustentação estalou 

E a noite misturadora de orgias balançou 

Entranhando-se nos desejos humanos pendulares 

Construtores de altares 

 

No centro da deformidade tentando a escapatória 

Sou balancé sem medida sem guarida sem forma 

Sou seguimento do nada 

Sem porta de saída ou entrada 

Emudeço na tragédia no rasgo no corte na demência 

Porque a partir de um universo frio sem emoção 

Ser de pedra pó lixo ou ave de rapina 

Já nada tem importância 

Pois os monstros repetem-se crescendo na terra 

Onde se arquitetam mecanismos esfaimados 

De dentes e garras afiados 
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Mão no rosto 

 

A pausa do desgosto impõe-se no comprimir dos dedos 

Sobre os olhos fechados como se de repente 

A saturação das imagens criasse um cansaço neurótico de enfado 

E a dor recriada no globo ocular anunciasse a confirmação do degelo 

E a inundação eminente num arrastar de imundície em espaço sagrado 

 

O curral de acolhimento sustenta a balburdia ensurdecedora 

Perante a avalanche de bestas de múltiplas ninhadas 

Carneiros e lobos anacondas e dragões charlatanices e crenças 

Assassinatos e paupérrimas seitas sacudidas por energias histéricas 

Por entre o folclore sustentado das tresloucadas manadas 

 

O respirar fundo serve de abraço hipnótico e consolo 

Às agruras sincopadas entre o cair estrondosamente 

E o erguer teimoso e resiliente sem opção 

O engolir da saliva esperando resultados de morte e vida 

Enquanto se aperta um sepulcro ansioso pela inanição 

O recorte do paradoxo à espreita se espraia no riso 

Da panóplia de truques de magia onde os deuses se destronam 

E a decomposição afiada dos órgãos em animação 

Acertando navalhadas no costado dos prostrados 

Em jogos lúdicos de criaturas birrentas em consumação 

 

Pela crucificação dos pedestres arvorando a promiscua justiça 

As mãos no rosto pedem socorro 

Pois aproximam-se campos magnéticos de instabilidade 

E não haverá rei condescendente que subsista 

Ditador camuflado que resista 

Apenas flutuará em mar de mil tormentas 

A coroa de espinhos e a de louro desfeitas e sangrentas 
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https://www.facebook.com/maria.oliveira.1029 

 

http://www.worldartfriends.com/store/318-grito-de-liberdade.html 

 

https://www.facebook.com/Maria-Oliveira-308137516235673/ 

 

https://www.facebook.com/poemofoto/ 

 

https://www.facebook.com/Para-l%C3%A1-da-Pele-291009904587589/ 

 

https://www.facebook.com/estrela60/ 

 

https://www.facebook.com/alegria60/ 

 

https://www.facebook.com/Esp%C3%ADrito-Guerreiro-397716480404024/ 

 

http://paula-esperar.blogspot.pt/ 

 

 

https://assinaturaeletromagnetica.blogspot.pt/ 

 

http://contarcomsentido.blogspot.pt/ 

 

https://devirquantico.blogspot.pt/ 

 

http://sociedadedospoetasamigos.blogspot.pt/2012/02/ana-maria-oliveira-poeta- 

portuguesa.html 

 

https://www.poetasdelmundo.com/detalle-poetas.php?id=7798 
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