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Como transformar fatos em piadas? Essa foi a primeira pergunta que o curador do Salão Carioca 
de Humor, Ricky Goodwin, fez a Bussunda e Hélio de La Peña, da turma do “Casseta & Planeta”. A 
dupla participou da mesa-redonda cujo tema era humor na TV, promovida pelo salão no teatro da 
Casa de Cultural Laura Alvim, na noite de terça-feira.  
 
— Uma piada surte efeito quando os fatos são conhecidos pelas pessoas — explica De La Peña. — 
Temos que ter a sensação de que a notícia tem importância, que as pessoas prestaram atenção 
nela. Não adianta fazer piadas se o fato não repercutiu a ponto de brincarmos com ele.  
 
“TV Pirata” foi divisor de águas no humor brasileiro 
 
Bussunda destacou que o contato com o público é essencial para o trabalho da equipe.  
 
— Muita gente cobra que o “Casseta” faça piada de alguns fatos — disse. — Um exemplo foi 
quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1998. As pessoas queriam que falássemos disso.  
 
Bastante didática, a dupla deu uma pequena aula sobre a transição da antiga tradição do humor 
televisivo para um novo olhar sobre o estilo, que começou com o programa “TV Pirata”, do qual os 
integrantes do “Casseta & Planeta” participavam como redatores.  
 
— Antes do “TV Pirata”, havia a claque, aquelas risadas de fundo, que indicavam quando o povo 
deveria rir, mas tiramos isso. Acreditávamos na inteligência do espectador e por isso apostamos 
num humor mais inteligente — explicou Bussunda.  
 
— Mudamos o estilo e o ritmo do programa de humor, caprichamos no aspecto-espetáculo deste 
tipo de programa, que antes era totalmente calcado nos personagens interpretados pelos 
humoristas — completou de La Peña.  
 
Como integrantes de um programa com uma dose bastante ácida de humor, o público quis saber: 
existe censura no “Casseta & Planeta”?  
 
— A TV Globo censura menos do que as pessoas pensam — explicou Bussunda. — Também 
usamos o bom senso. Um desastre, por exemplo: enquanto existe comoção, não dá para falar 
sobre o assunto.  
 
Na palestra, a dupla também falou da paixão que tem pela televisão.  
 
— No Brasil, a televisão sofre preconceito. Mas a produção de TV aqui é a melhor. — destaca 
Bussunda. — Na Espanha e na Itália, por exemplo, as TVs parecem um enorme SBT.  
 
Curiosa, a platéia que assistiu ao debate quis saber como os “cassetas” se relacionavam com os 
alvos de suas provocações.  
 
— Noventa por cento dos atores e políticos pedem para fazermos sátiras deles, porque isso indica 
que eles fazem sucesso — contou Bussunda. 
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