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RENATA BRASIL ARAUJO

www.moduscognitivo.com

CASO CLÍNICO – PARTE 1

Entendimento Teórico e Conceitualização 
da Terapia Cognitivo-Comportamental e 

Terapia do Esquema



Na ABEAD você fica atualizado sobre as últimas 

publicações, palestras e notícias relacionadas ao 

Estudo do Álcool e outras Drogas. Além disso, você 

vai aumentar seu Network em nível nacional e 

desfrutar de descontos especiais em editoras, 

grandes eventos e muito mais! 

www.abead.com.br

@abead_oficial

@abeadbrasil

abead

abead
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CAZUZA - QUEM ELE ERA? O QUE ELE 
DISSE?

“Tenho um lado agressivo e um lado garoto”
“Sou cínico, revoltado e menino”
“Meu anjo da guarda é uma criança”
“Sempre que vou em Centro Espírita, incorpora um
indiozinho”
“Sou fiel aos meus amigos”
1989: “Cazuza não sabe nada de Cazuza”
EUA – Tratamento para AIDS – “Estava cansado de
não gostar de mim” – Fez Análise por 4 meses e
descobriu que não gostava de si
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• “Enquanto não apronto uma, não fico
satisfeito”

• “Palco, na minha vida, é catarse”

• “Tudo é permitido no palco – se o público
gostar, senão te apedreja”

• “Não gosto de me ouvir, sou muito crítico, pois
fui criado no meio do melhor”
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ÍDOLOS

Humphrey Bogart 
(amargo, “da noite”, 
solitário, cínico)

James Dean (beleza física 
e interior, lado revoltado, 
rebelde)
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MAIOR ÍDOLO

Clarice Lispector – “A Descoberta do Mundo”

“Ela me leva a pensar”

“Não leio a Bíblia, abro uma página ao acaso
para ter uma resposta. Estava com insônia e abri
o livro na página deste assunto”
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DESPREZO TOTAL

A Igreja e a Direita!

“Não gosto de pessoas que armam, mas de
gente inocente e de sinceridade”
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PETER PAN
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VIDA

• Nascido em 1958
• Filho de Lucinha Araújo que cantava e João Araújo, 

Presidente da Som Livre
• Mimado pela família inteira, predileto dos avós, tios, etc.
• Colégio de padres só para meninos – brigas
• Bissexual e rebelde
• Vida com drogas
• 1982 – Barão Vermelho lança 1º LP (pai era contra e dizia 

que ele devia gravar músicas de Milton Nascimento)
• 1985 – saiu da banda para carreira solo
• 1987 – AIDS – tratamento nos EUA
• 1990 – Morte por choque séptico devido à AIDS
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DROGAS

• “Minha geração não podia falar. A única
maneira de mudar/ lutar era usar drogas e ir
para as ruas e enfrentar”

• “Preciso de drogas, pois o estado natural me
cansa, me dá tédio”

• “Qualquer droga faz mal, mas causa mal a si
mesmo”
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BISSEXUALIDADE

“A moda era ser bissexual”
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CONCEITUALIZAÇÃO COGNITIVA: BECK

Dados relevantes da infância:

- Mãe superprotetora

- Pai viajava muito

- Estudou em colégio de padres

- Brigas com colegas – não podia apanhar sem
bater

- Pai crítico

- Contato com astros da música
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Crenças Nucleares:

Não sou digno de ser amado

Vou ser abandonado

Sou vulnerável
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Crenças Intermediárias (Pressupostos Positivos)

• Se eu for agressivo, não serei vulnerável

• Se eu for rebelde, não serei vulnerável

• Se eu usar drogas, não serei vulnerável

• Se eu tiver relações superficiais, não serei
abandonado

• Se eu for promíscuo, serei amado
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• Estratégias Compensatórias:

• Usa álcool e drogas em excesso

• É promíscuo nas relações

• É agressivo

• É rebelde

• Tem relações superficiais
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Criança Indisciplinada X Criança Vulnerável

Criança Indisciplinada X Pais Exigentes

Protetor autoaliviador - drogas
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CONCEITUALIZAÇÃO COGNITIVA: 
TERAPIA DOS MODOS ESQUEMÁTICOS



MUITO AMADO: PONTO DE CORTE 
ALTO + AUSÊNCIA DE LIMITES
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“Vi a cara da 
morte. 

Não estou igual”

“A morte é como 
se fosse um 

triângulo de luz, 
um gozo, um shot

de heroína, o 
prazer total”

“Morrer não dói”



ANTES E DEPOIS DA AIDS

• “Antes tinha medo de avião”
• Antes, no palco, era o que sentia (lado agressivo);

depois rezava
• “Medo de morrer é básico. Meu medo de morrer é

porque gosto de estar vivo; acho um desperdício”
• “Jamais vou parar de beber. Whisky é minha droga e

uso um fuminho de vez em quando, mas estou
bebendo de uma forma educada”

• “Rotina: ajuda a não ficar ansioso”
• “Tem que trabalhar para ser feliz e estou aprendendo.

Hoje sou uma pessoa feliz”
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IDEOLOGIA
Meu partido
É um coração partido
E as ilusões
Estão todas perdidas
Os meus sonhos
Foram todos vendidos
Tão barato que eu nem acredito
Ah! Eu nem acredito

Que aquele garoto
Que ia mudar o mundo
Mudar o mundo
Frequenta agora
As festas do Grand Monde

Meus heróis
Morreram de overdose
Meus inimigos
Estão no poder
Ideologia!
Eu quero uma pra viver
Ideologia!
Eu quero uma pra viver

O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex and drugs
Não tem nenhum rock 'n' roll
Eu vou pagar
A conta do analista
Pra nunca mais
Ter que saber
Quem eu sou
Ah! Saber quem eu sou

Pois aquele garoto
Que ia mudar o mundo
Mudar o mundo
Agora assiste a tudo
Em cima do muro
Em cima do muro!

Meus heróis
Morreram de overdose
Meus inimigos
Estão no poder
Ideologia!
Eu quero uma pra viver
Ideologia!
Pra viver 24



O QUE FAZER?
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@moduscognitivo

@moduscognitivo

Modus Cognitivo

www.moduscognitivo.com

https://l.instagram.com/?u=http://www.moduscognitivo.com/&e=ATMumUpXgSL3M3DwAXi-5sVBu09qPPqKOevggw0a255LgKww9mwV1aZjPJ8_y_qyGmZvGjldZdJIvDcPw5X8bA&s=1

