
 

BUSSUNDA
1962 l 2006

CLÁUDIO BESSERMAN VIANNA

"Ele sempre foi uma espécie de Buda, Dalai Lama, o nosso líder espiritual" 
José Lavigne, diretor do Casseta & Planeta, Urgente!
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BUSSUNDA
NEM A EUFORIA DA COPA DO MUNDO IMPEDIU O BRASIL DE FICAR 
TRISTE: BUSSUNDA, O HUMORISTA CARIOCA DO CASSETA & PLANETA, 
URGENTE! E UM DOS RESPONSÁVEIS PELA REINVENÇÃO DO HUMOR NA TV 
BRASILEIRA, MORRE NA ALEMANHA   POR ELIANE SANTOS E VALMIR MORATELLI
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BUSSUNDA
Enterro de Bussunda, domingo, dia 18 

de junho, no Rio. Da esq. para a dir.: 
Reinaldo, Claudio Manoel, Beto Silva, 
Marcelo Madureira, Hélio de La Peña, 

Maria Paula e Hubert
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““PAI AUSENTE TRAZ PRESENTE.” FOI COM ESTA FRASE QUE 
Cláudio Besserman Vianna, O Bussunda, se despediu 
da família e convenceu a fi lha, Julia, 13 anos, a deixá-
lo embarcar para a Alemanha. Esta era sua quarta 
Copa do Mundo, evento que adorava acompanhar, 
mesmo que a trabalho. Dezoito dias depois de deixar 
o Brasil, no sábado, 17, o humorista morreu vítima 
de um ataque cardíaco fulminante. Ele tomava o 
café-da-manhã quando passou mal no restaurante 
do hotel Erb Best Western, em Parsdorf, a 16km de 
Munique, onde, no dia seguinte, a Seleção Brasileira 
fez seu segundo jogo pela Copa. Bussunda chegou a 
ser atendido por dois paramédicos, mas não resistiu. 
Ele começou a se sentir mal na noite anterior, quando 
teve que interromper a partida de futebol que jogava 
com os cassetas Claudio Manoel, Hélio de La Peña e 
Beto Silva e alguns hóspedes americanos do hotel em 
que estavam. Era hábito seu, desde a adolescência, 
jogar bola às sextas-feiras. O humorista, queixando-se 
de cansaço, preferiu voltar para o quarto. “Ele pediu 
para dar uma parada no jogo e eu corri para trazer 
água. Depois, ele disse que se sentia melhor e fomos 
dormir. Liguei várias vezes para o quarto dele durante 
a noite, mas o Bussunda assegurou que estava bem. 
Chegou a brincar e disse: ‘Me deixa dormir, estou 
bem”, conta Claudio Manoel. Bussunda completaria 
44 anos no dia 25 de junho. Era casado desde 1989 
com a radialista Angélica Nascimento, mãe de Julia.

SURPRESA A morte de Bussunda pegou de surpresa 
seu médico, o cardiologista Flávio Cure Palheiro, do 
Hospital Samaritano, no Rio. O médico conta que o 
humorista fez um check-up completo no início do ano 
e os resultados foram todos dentro do padrão. “Ele 
estava emagrecendo com a ajuda de uma alimentação 
balanceada e exercícios físicos. Dos 128kg que ele 

tinha, já havia chegado a quase 100. Acredito que o 
infarto foi ocasionado pelo esforço físico excessivo 
na noite anterior e pela emoção e ansiedade de estar 
num evento de que ele tanto gostava”, explica o 
médico. Já a nutricionista Ana Paula Cervásio, que 
cuidava da alimentação do humorista há quatro anos, 
relembra que a única coisa que não conseguiu tirar da 
sua dieta foram os carboidratos. “Ele era fã de massas. 
Reduzimos o peso dele em 15% com uma dieta baixa 
em gorduras”, conta ela.

FENÔMENO Da equipe do Casseta & Planeta, Urgente!, 
apenas Reinaldo Figueiredo, Marcelo Madureira, 
Hubert Aranha e Maria Paula não viajaram para a 
Copa da Alemanha. Os demais, junto com o diretor 
do programa, José Lavigne, voltaram ao Brasil no 
mesmo dia da morte do humorista. “Parece que ele 
era um Obelix (personagem francês de histórias 
em quadrinhos), que caiu num caldeirão de piadas 
quando era pequeno e fi cou lá de vez”, defi niu 
Hubert. O último personagem interpretado por 
Bussunda foi ‘Ronaldo Fofômeno’, uma sátira ao 
atacante Ronaldo Fenômeno. O humorista aproveitou 
a polêmica envolvendo o peso do jogador após o 
primeiro jogo do Brasil, contra a Croácia, para 
brincar com a situação. Apareceu no Globo Esporte, na 
quinta-feira, 15, dizendo estar em ótima forma física 
enquanto alisava a imensa barriga. Torcedor fanático 
do Flamengo, daqueles que não perdem um jogo no 
Maracanã, Bussunda tinha no futebol sua grande 
paixão. Tanto que a última homenagem prestada 
a ele foi o velório no Ginásio Helio Maurício, no 
Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, na manhã 
do domingo, 18. Na tarde do mesmo dia, o corpo de 
Bussunda foi enterrado no cemitério São João Batista, 
na zona sul do Rio.

Ele sempre foi uma espécie de Buda, 
Dalai Lama, um amante de tudo o que fazia. 
O que fica mesmo é uma grande ausência

José Lavigne, diretor do Casseta & Planeta, Urgente!

“ “
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1

1 O grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, o precursor do humor escrachado, influenciaria 
o futuro Casseta & Planeta. 2 Casseta Popular, o fanzine de humor feito por 
Bussunda, Beto Silva e Hélio de La Peña na faculdade. 3 O Planeta Diário, revista de 
Hubert, Reinaldo e Cláudio Paiva, futuro redator do TV Pirata . 4 TV Pirata em 1987: 
o embrião do Casseta & Planeta, Urgente!  5 Casseta Popular, a revista: a evolução do 
jornalzinho de estudante. 6 Casseta & Planeta: a fusão do melhor do humor da década de 90.

A DIVERTIDA SAGA DOS MENINOS CARIOCAS QUE INAUGURARAM 
O NOVO HUMOR TELEVISIVO NO BRASIL POR ALEXANDRE MARON

UM BOTECO
EM CADA SALA
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QUAL TURMA DE AMIGOS BEBENDO  
cerveja numa mesinha de boteco 
poderia se imaginar indo tão lon-
ge? Bussunda, Reinaldo, Helio de La 
Peña, Claudio Manoel, Beto Silva, 
Marcelo Madureira e Hubert ajuda-
ram a mudar o jeito que o brasileiro 
faz piada sobre as coisas. Ou melhor. 
Tiraram aquele terno, a gravatinha 
borboleta, o jeito antiquado que 
dominava o humor brasileiro na TV 
dos anos 80 e o deixaram com a cara 
contemporânea de uma geração 
pós-ditadura militar, que conseguiu 
reproduzir na emissora mais pode-
rosa do país o besteirol sem compro-
misso dessa mesma mesa de bar.

O humor que surgiu nessa época, 
e que domina a nossa TV há pelo 
menos 20 anos, virou coisa de gente 
grande e é o resultado de um encon-
tro histórico no fim daquela década. 
Foi em 1988 que as turmas de reda-
tores brilhantes da amalucada revis-
ta Casseta Popular e do despudorado 
jornal O Planeta Diário se encontra-
ram com aquele pessoal pirado do 
Asdrúbal Trouxe o Trombone, um 
grupo teatral que tinha Regina Casé, 
Evandro Mesquita, Perfeito Fortu-
na, Patricya Travassos e Hamilton 
Vaz Pereira, que marcou época no 
humor carioca nos anos 70. No mix 
ainda veio gente talentosa como 
Luis Fernando Verissimo, no texto, e 
Cláudia Raia, na frente das câmeras. 
E o Brasil ficou mais engraçado.

Nascia a TV Pirata, um marco no 
formato até então pasteurizado dos 
programas de humor da década, tão 
importante que uniu definitivamen-
te os editores das duas publicações 
humorísticas em um grupo só, o 
Casseta & Planeta. Os humoristas 
da antiga sentiram o golpe. Chico 
Anysio, que mais tarde se renderia 
aos “garotos”, disse na época que 
Bussunda e sua turma não tinham 
graça. O resto do Brasil discordou. 
O encontro histórico que gerou o 
revolucionário TV Pirata deu no 
filhote Doris para Maiores, que não 
emplacou e virou Casseta & Planeta, 
Urgente!, em 1992. 

A união se consolidou com José 

Lavigne, também um ex-Asdrúbal, 
claro, dirigindo a trupe trazendo 
aqueles redatores caras-de-pau para 
frente das câmeras, explorando sua 
capacidade incrível de fazer imita-
ções de personagens importantes 
da história brasileira recente. Ao 
mesmo tempo, outros ex-Asdrúbals 
como Regina Casé e Luiz Fernan-
do Guimarães davam vôos-solo e 
faziam sucesso com atrações como 
o Programa Legal e outros projetos 
que tinham a cara dessa geração. E 
veja só, aquele programa que todo 
mundo adora, A Grande Família, foi 
atualizado por Claudio Paiva, um dos 
fundadores do O Planeta Diário que 
acabou não se juntando ao Casseta 

& Planeta. Eles estão em todos os 
lugares. E fizeram história.

Desde os anos 90, o humor dos 
cassetas preserva a essência do que 
de melhor há num Rio de Janeiro que 
não se deixa abater pelas garras do 
crime organizado. “Podia ser pior”, 
gostava de dizer Bussunda. “Podia 
ser São Paulo.” O maior talento dos 
humoristas do Casseta é justamente o 
de não se levar a sério, aliás , de não 
levar absolutamente nada a sério. Há 
entre eles o pacto de preservar apenas 
as próprias mães. Nunca temeram 
perder o amigo, sempre ficaram do 
lado da piada. Com os cassetas, nós 
rimos de três presidentes diferentes, 
de governadores e governadoras, de 

técnicos retranqueiros e ofensivos, de 
deputados trambiqueiros. Bussunda 
e sua turma falaram tantos bordões 
e besteiras geniais que se tornaram 
influentes formadores de opinião. 
Quando criaram a candidatura do 
Macaco Tião para a prefeitura do Rio, 
no fim dos anos 80, colocaram o per-
sonagem em terceiro lugar do pleito, 
com 9,5% dos votos. Se as eleições de 
2002 não fossem feitas em urnas ele-
trônicas, podemos imaginar em que 
lugar o Seu Creysson teria chegado 
na disputa presidencial.

Entronizados no horário nobre 
da Rede Globo, não se deixaram 
intimidar pelo peso da responsabi-
lidade. Ágeis como poucos jorna-
listas, cobrem pela veia da sátira 
tudo, absolutamente tudo, o que 
acontece no país e o que a própria 
emissora produz. Sem piedade. 
Nas mãos de Bussunda e sua trupe 
surgiram Suado Moreno (sátira de 
Suave Veneno), Amerreca (América) 
e a hilária Baleíssima (Belíssima), 
entre outros. O narrador Galvão 
Bueno virou Gavião Bueno, com os 
mais pronunciados e exagerados 
“erres” da TV. A apresentadora 
Fátima Bernardes se transformou 
em Ótima Bernardes, o atacante 
Carlitos Tevez tornou-se Carlitos 
Talvez. Faz tanto tempo que rimos 
com eles que fica difícil imaginar 
como era antes. Mas é fácil saber. 
Basta ligar a TV no sábado à noi-
te, quando Zorra Total e A Praça É 
Nossa vão ao ar. Assim como para 
saber o que virá depois deles é só 
dar uma olhada em blogs como o 
Cocadaboa e o Kibeloco. Quem sabe 
que influência a morte de Bussun-
da terá tanto na continuidade da 
atual geração quanto na ascensão 
da próxima turma que vai criar o 
humor do futuro?

Na última terça-feira, os melho-
res momentos proporcionados pelo 
casseta Bussunda no programa 
foram a homenagem dos colegas. 
Segundo o diretor Lavigne, esta foi 
sua última participação no Casseta 
& Planeta. Sua ausência não vai ter 
nenhuma graça.

O maior 
talento dos 
cassetas 
é o de não 
se levar a 
sério. De 
não levar 
nada a sério
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BUSSUNDA e a 
mulher, ANGÉLICA: 
casados há 16 anos 

O apelido de Cláudio Besserman Vianna nasceu ainda 
na adolescência. Ele costumava dizer que o nome 
Bussunda vinha de uma mistura das duas coisas de 
que mais gostava nas mulheres. Mas logo em seguida 
admitia que o nome tinha surgido durante uma colônia 
de férias em que ficou dias e dias sem tomar banho,  
e que era a junção do sobrenome Besserman ao  
de um personagem conhecido na época, o Sujismundo. 
De ‘Bessermundo’, virou Bussunda.  

Fora do Casseta & Planeta, Urgente!, Bussunda era 
reservado. “Adoro meu trabalho, mas detesto ser o 
centro das atenções. Por isso, e também porque adoro 
ficar em casa com a minha família, saio pouco à noite. 
Não gosto de ir a um bar e todo mundo ficar olhando 
para mim.” Os finais de semana eram passados com 
a família. Com a filha, Julia, de 13 anos, gostava de 
assistir a desenhos animados na TV. Na companhia 
da mulher, Angélica Nascimento, ia, com alguma 
freqüência, ao sofisticado restaurante Clube Chocolate, 
em São Conrado. Mas Bussunda não era de grandes 
luxos. Disse, certa vez, que sua maior extravagância foi 
gastar R$ 600 em uma capa de chuva da grife Armani. 

Caçula de três irmãos (os outros são o economista 
Sérgio e o médico pediatra Marcos), Bussunda foi um 
típico adolescente-problema. “Eu era considerado 
um caso perdido”, admitiu. Quando fez 16 anos, tirou 
nota zero em dez matérias e foi expulso do colégio. 
Uma reunião familiar foi organizada às pressas: todos 
estavam preocupados com o garoto que não gostava 
das aulas. Bussunda só não precisou fazer análise, já 
que, como ele mesmo dizia, fez sessões intensivas em 
casa. Explica-se. Sua mãe, Helena Besserman Vianna, 
falecida há dois anos, também vítima de infarto, era 
uma renomada psicanalista. “Fiz 23 anos de análise. 
Foi o tempo que morei com ela”, dizia Bussunda. 
Com o sogro, Clébio Nascimento, um botafoguense, 
sua relação era excelente. “Nós nos desentendíamos 
quando o assunto era futebol, mas eu me dava por 
satisfeito por ele não ter conseguido convencê-la  
a virar flamenguista”, diz o sogro. 

MÚLTIPLAS PAIXÕES Na juventude, Bussunda 
começou a fazer aulas de inglês, mas nunca terminou. 
Iniciou um curso de espanhol, mas também não 
concluiu. Aos 18 anos, passou em penúltimo lugar no 
curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ): também não chegou a obter o diploma. 
Mas foi no câmpus da Praia Vermelha, na Urca, que ele 
se aliou a outros amigos que tinham algo em comum: 
um projeto de humor. Com Hélio de La Peña, Beto 
Silva e Marcelo Madureira, ex-militantes do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), Bussunda encontraria  
de vez seu caminho. O editor Jordel Júnior foi  
o primeiro incentivador do grupo, lançando  
o A Casseta Popular, em meados de 1986. 

A ÚLTIMA PAIXÃO Foi durante as filmagens do 
segundo filme do grupo, Seus Problemas Acabaram, 
que deve ser lançado em setembro, que Bussunda se 
envolveu com sua mais recente paixão: o surfe. Seu 
personagem é um surfista carioca que ‘perdeu’ o cérebro 
numa festa rave. Em maio, terminadas as gravações, 
ele escolheu o Havaí para passar as férias. A paixão 
repentina pelas ondas não parecia que iria durar apenas 
uma estação. Seu personal trainer, Júnior Guimarães, 
conta que ele estava começando a praticar o surfe a 
sério. “O futebol era a grande paixão da vida dele, foi por 
isso que me procurou. Queria estar em condições ideais 
para jogar e não se cansar. Mas, quando voltou do Havaí, 
comprou uma prancha e disse que começaria a surfar”, 
diz Júnior, que fazia exercícios com ele diariamente, 
às 9h da manhã. “Teve um dia que ele chegou a ir a 
Ipanema, mas não teve coragem de entrar no mar 
porque as ondas estavam grandes. Eu até brinquei 
dizendo que um homem que surfou no Havaí não podia 
ficar com medo do mar carioca”, recorda. Mas ele não 
teve tempo de aprender a domar as ondas.

SIMPLES, APAIXONADO PELO RIO, 
BUSSUNDA REPRESENTAVA O QUE HÁ DE 
MELHOR E MAIS ALEGRE NA SUA CIDADE 
POR ELIANE SANTOS E VALMIR MORATELLI

UM CARA
FAMÍLIA
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“
FALA SÉRIO
OS TIPOS E AS FRASES QUE FIZERAM DO HUMORISTA O CASSETA PREFERIDO DO PÚBLICO

        Estou me 
sentindo culpado 
porque ainda não 
disse para a minha 
mulher que estou 
com saudades  
de casa. Tô muito 
feliz aqui. A Copa  
é o paraíso”  
(Na Copa da Alemanha, confidenciando  
para o diretor do programa José Lavigne  
o medo de ser colocado para dormir  
no sofá pela mulher, Angélica Nascimento,  
quando voltasse para casa)

“Não, não; já melhorei. Queria até aproveitar 
para dar um recado para a imprensa 
brasileira: gordo é a...!” 
(Como Ronaldo Fofômeno, em entrevista  
ao repórter Tadeu Schmidt, impedido de  
completar a frase por outros ‘jogadores’ da  
seleção, interpretados pelos demais componentes 
do Casseta & Planeta, Urgente!)

Ronaldinho Dentucho e Ronaldo 
Fofômeno, na Copa da Alemanha

Ronaldo (pré-Fofômeno) mostra a 
“tatuagem” de amor a Daniella Cicarelli
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“Podia ser pior, podia ser São 
Paulo” (Tentando levantar a moral  
do Rio de Janeiro.)

“O lugar mais estranho onde já fiz 
amor? São Paulo”

“Meu motivo de orgulho é 
o tamanho descomunal do 
meu órgão sexual. Ah, e meu 
arrependimento é mentir muito”

“Deixo o bicho solto, não uso cueca”

“Minha ‘cantora’ preferida  
é o Elymar Santos e o ‘cantor’, 
Adriana Calcanhotto”

“Meu estilista preferido? Fala sério. 
Sou espada!”

“A ditadura é a Guerra Mundial do 
brasileiro, uma coisa que marcou. 
É uma época que dá muita piada. 
Tem comunistas, militares, sexo, 
drogas e rock’n’roll, jovem guarda, 
seleção tricampeã”

“Quinta-feira é quando escrevemos as 
piadas. Na quarta, vejo o Jornal Nacional 
pensando o que dá para tirar dali”

“Gostaria muito que o presidente 
Lula raspasse a barba. É insuportável 
colar aquela barba toda semana”

Em cena do filme A Taça do Mundo É Nossa

Como o presidente Lula, um 
dos seus maiores sucessos

Massaranduba e Montanha, 
uma sátira aos pit boys

Como Marrentinho Carioca, 
ao lado de Bernardinho 
e dos companheiros de 
Tabajara Futebol Clube

Em cobertura para o Casseta & Planeta, Urgente!

Quem ACONTECE, 23 de junho de 2006 | 27  

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
AÇ

ÃO
 T

V 
G

LO
B

O
, I

VO
 G

O
N

ZA
LE

S,
 L

EO
N

AR
D

O
 A

VE
RS

A 
(A

G
. O

 G
LO

B
O

),
 L

U
C

IA
N

A 
AV

EL
LA

R/
Q

U
EM

QA302p026_028.indd   27 19/6/2006   20:37:15



A morte não era tabu para Bussunda. 
Em 2003, o site cocadaboa.com soltou 
o boato de que o humorista havia batido 
as botas. A resposta veio na hora, em 
forma de “entrevista póstuma” publicada 
no próprio site do Casseta & Planeta, 
Urgente!. “Bussunda está morto! E só não 
foi enterrado ainda porque é espada e não 
conseguiram um caixão que se adequasse ao 
seu tamanho avantajado!”, eles brincavam. 
Abaixo, trechos da tal entrevista, pérola do 
humor negro de Bussunda.

Bussunda, como é aí do outro lado?
Aqui é maneiro. Se vocês soubessem 
como é, iam morrer de inveja, ré, ré,ré! 
Mas aconteceu um contratempo na minha 
chegada: quem ia me receber era
o Tim Maia, mas ele não veio.

Por que você preferiu manter a sua 
morte em segredo?
Porque a minha boca é um túmulo!

E o que vocês fazem pra matar o tempo? 
Esse é um grande problema aqui no Céu. O 
tempo demora uma eternidade pra passar.

Você tá sentindo falta de alguma coisa?
Do futebol. Se bem que o futebol 
carioca tá chegando.

Quando você morreu, você foi em 
direção à luz ou foi contra a luz?
Isso é caô. Morrer é muito mais burocrático 
do que vocês pensam. A gente tem que 
assinar uma porrada de papel, esperar um 
tempão numa cacetada de fila, esperar 
São Pedro carimbar umas guias. E além do 
mais a roleta é muito apertada. Quase que 
neguinho me manda pro inferno.

Você vai puxar os pés dos cassetas?
Dos cassetas, sim. Mas da Maria Paula eu 
vou puxar outra coisa.

E o Diabo? E Deus? Como é que eles são?
Deus é o Fagundes, esse eu já conhecia. 
O Diabo é meio escroto. Tu chega lá,
ele te oferece cerveja quente, feijoada 
gelada e só toca pagode. Não é à toa
que onde ele mora seja o inferno.

Como é que você quer voltar 
na próxima encarnação?
Isso não me interessa muito. Desde 
que eu volte na primeira classe...

Como Garotinho, com direito a pirulito

        Va, Gi e Na, em paródia 
ao seriado Sex and the City

Sátira à novela 
Terra Nostra

Como o “galã” 
Eri Johnson

Como Agostinho, 
de A Grande Família 

O DIA EM QUE 
BUSSUNDA MORREU 
DE BRINCADEIRA
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Despedida

“O Benedito Ruy Barbosa não 
gosta de piada com novela dele. 
Mas os atores pedem para a gente 
brincar com seus personagens”

“A gente tem que registrar que 
ninguém comeu ninguém nas 
filmagens do filme (A Taça do 
Mundo É Nossa), a não ser o soldado 
Arara, que traçou umas figurantes”

“Eu estava descrevendo o filme 
para uma jornalista e falando 
que eu era o líder do grupo 
terrorista, que pega a taça Jules 
Rimet. Ela: ‘Ah, tá! Então vocês 
são os bandidos. Quem são os 
mocinhos?’ Eu falei: ‘Não, naquela 
época nós éramos os mocinhos’”

“Às vezes, tem até tese de 
mestrado sobre o que a gente faz. 
Mas a gente não tem nada 
disso. A gente quer é fazer piada. 
As teses ficam pros outros” 

“Os políticos têm colaborado muito. 
Brasília tem dado ótimas pautas” FO
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Como Garotinho, com direito a pirulito

        Va, Gi e Na, em paródia 
ao seriado Sex and the City

Sátira à novela 
Terra Nostra

Despedida

“O Benedito Ruy Barbosa não 
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