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o céu
não sabe

dançar 
sozinhoOndjaki nasceu em Luanda, em 1977.

Prosador e poeta, também escreve para 
cinema e teatro. É membro da União dos 
Escritores Angolanos, membro honorário 

da Associação de Poetas Húngaros e 
membro fundador, mas não permanente, 

da Associação Protectora do Anonimato dos 
Gambuzinos. Está traduzido para francês, 
espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio, 

sueco, chinês, swahili e polonês.  
Com a Língua Geral, Ondjaki publicou  

“Os da minha rua”, “E se amanhã  
o medo”, bem como o livro infantil  

“O leão e o coelho saltitão”.

“Ondjaki atingiu as mais altas esferas da literatura angolana. Ficará 
na nossa memória por muito tempo”.

Público

“No top cinco dos autores africanos, a escrita de Ondjaki, e seus 
enredos enganadoramente simples, são altamente cativantes”.

The Guardian

“Sabemos que Angola tem grandes escritores e que muitos fazem 
do português em África um idioma sólido, versátil e belo, e que também 
Ondjaki faz parte de uma poderosa constelação”.

Pilar del Río, Presidenta da Fundação Saramago

Não se trata apenas da oportunidade de fazer uma viagem 
imprevista, ao redor do planeta, pela mão e pelas palavras de um 
escritor singular, tão africano como universal. Seja num bar de 
Shangai – rodeado pelo fumo da espera e pelos músicos de jazz – ou 
num improvável encontro com Zeca Diabo, personagem de novela, 
num bairro do Rio de Janeiro, o leitor tem a oportunidade de fazer, 
com este livro de múltiplas histórias e lugares, uma incursão pelo 
mundo mágico, misterioso e pessoalíssimo de Ondjaki.

O céu não sabe dançar sozinho, a mais recente obra do pre-
miado escritor angolano, propõe uma viagem por sítios distantes 
e desconhecidos, íntimos e familiares, obscuros e intrigantes. As 
cidades, que dão título a cada um dos relatos, são pontos cardeais 
da narrativa, marcos de partida – ou lugares de chegada – de um 
percurso que, por vezes, parece interno e subjetivo. Ou não.

Construindo cenários oníricos, mas também detetivescos, este 
livro capta o leitor com o uso da já característica linguagem mágica, 
magistralmente conduzida por Ondjaki, e vai deixando pistas, mas 
também perguntas, no caminho entre uma e outra cidade.

 De Macau a Praga ou de Oaxaca a Buenos Aires, viajamos 
com estes contos inéditos e independentes – cada história pode ser 
lida de maneira separada – através dos quais temos o privilégio de 
conhecer personagens e metrópoles improváveis, lugares perdidos no 
mapa e cruzados por protagonistas que, embora pareçam estar de 
passagem, se apresentam sempre de forma indelével e inesquecível.
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