
Carlos Eduardo Novaes 

Em 1959, Carlos Eduardo Novaes era um jovem e irrequieto carioca e 
resolveu deixar a Cidade Maravilhosa para se aventurar em Salvador. Começava 
assim a vida profissional, nada monótona, aliás, do futuro escritor. Só que até 
chegar à literatura o caminho seria muito longo - e sinuoso. 

Nascido em 13 de agosto de 1940, no Rio de Janeiro, Carlos Eduardo 
Novaes resume de forma concisa seus anos de aprendizagem: “Filho de militar e 
de uma senhora cadastrada como prendas domésticas, acho que resultei num 
lógico e bom produto. Bastou-me pouco tempo em colégios de padres para 
resolver abandonar a religião para sempre”. 

Logo que se formou em Direito, Novaes trabalhou durante algum tempo 
como advogado, mas acabou desistindo da profissão, muito séria para ele, e foi 
ser conservador de um museu, mas viu que naquela carreira não tinha muito 
futuro. Quem sabe como funcionário público? Mas também não era sua praia. 

Não demorou muito resolveu abrir uma empresa dedetizadora. E por que 
não tentar a sorte como dono de uma fábrica de picolés? 

Como, na verdade, nada parecia lhe dar muita satisfação, Novaes voltou 
ao Rio, depois de dez anos de andanças por outras vizinhanças. Na bagagem, 
além de dívidas, alguns textos escritos lá pelas bandas da Bahia. 

Partiu para o jornalismo, onde sua primeira missão foi escrever sobre 
política internacional. Alguns meses depois, surgiu mais uma mudança: trocou 
de jornal e de pauta: passou a escrever sobre esportes. E foi aí, então, que 
Carlos Eduardo Novaes descobriu a sua vocação para o humor. Os seus 
prognósticos para a loteria esportiva estavam mais para crônicas do que para 
textos meramente informativos. Acabou virando cronista. 

Sempre em busca de novas experiências, Carlos Eduardo Novaes não se 
contentou só com a palavra escrita nos jornais ou nos livros. Escreveu roteiros 
de cinema, peças de teatro e novelas de tevê, além de nas telas e nos palcos por 
várias vezes mostrar seu talento como ator. E não foi só:  entre 1991 e 1993, 
ocupou a Secretaria de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Mas a grande paixão de Novaes é mesmo a literatura. Como ele próprio 
confessa, não para de criar, imaginar, nem mesmo quando está dormindo. Sorte 
de seus inúmeros leitores, que têm sempre uma nova história para se deliciar. 
Daquelas que provam que rir é um ótimo negócio. 
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