


Foram mais de cem obras inscritas no 
curto período de 6o dias: o Prémio Arthur 
Bispo do Rosário, criado por entidades 
vinculadas à área de saúde mental de 
São Paulo, foi um sucesso em sua primeira 
edição, ocorrida no ano passado. Tanto 
que retorna mais abrangente em 2000, 
abrindo inscrições para artistas de todo o 
Brasil e incluindo não apenas a categoria 
de artes plásticas, mas também fotografia 
e poesia. 

Desse modo, o Prémio, que objetiva 
valorizar os trabalhos dos artistas 
usuários dos serviços de saúde mental, 
amplia a divulgação de obras cujo 
destino em nossa sociedade tem sido 
o da exclusão. Por muito pouco, não 
foi isso o que ocorreu com o trabalho 
surpreendente do sergipano Arthur 
Bispo do Rosário, a quem o Prémio 
homenageia. Bispo viveu por cinco 
décadas como interno da Colónia 
juliano Moreira, em jacarepaguá, Rio, 

diagnosticado como esquizofrénico; 
por acaso, sua obra foi descoberta 
no início dos anos 80 e ganhou 
repercussão no Brasil e no exterior. 

Com este concurso, as entidades 
promotoras desejam não apenas revelar 
à sociedade a riqueza e a abrangência 
de uma arte marginalizada, como 
também denunciara desumanidade 
e a violência física e psicológica que 
ainda vigoram nos manicômios e 
hospitais psiquiátricos deste país, 
sistemas baseados na reclusão e 
anulação da subjetividade dos indivíduos 
e que, portanto, não tratam ninguém. 

Os resultados deste 2- Prémio Arthur 
Bispo do Rosário serão divulgados entre 
os dias 5 e 7 de outubro, em São Paulo, 
durante a 1- Mostra Nacional de Práticas 
em Psicologia, evento promovido pelos 
Conselhos de Psicologia de todo o Brasil 
tendo como tema Psicologia e 
Compromisso Social. 



Quem pode participar 
Artistas usuários de serviços de saúde 
mental de todo o Brasil, cada um com 
até duas obras em cada categoria. 
Trabalhos que já concorreram ao 
Prémio não podem ser reinscritos. 

Categorias 
Poesia, fotografia e artes plásticas em 
geral (colagens, pinturas, desenhos, 
esculturas etc). 

Premiação 
Os três primeiros colocados em cada 
categoria receberão os seguintes valores 
em dinheiro: 

1- lugar: R$ 1.500,00 
2- lugar: R$ 1.000,00 
3- lugar: R$ 500,00 

Os demais, até a 14- colocação, 
receberão Certificados de Menção 
Honrosa. Todos os inscritos receberão 
Certificados de Participação. 

Onde se inscrever 
Na sede e subsedes do CRP SP, 
nas demais entidades coordenadoras 
ou ainda pelo Correio e pela internet 
(www.crpsp.org.br). 

Como se inscrever 
Preencha a Ficha de Inscrição e anexe 
xerox da carteira de identidade (RG) 
e cópia fotográfica 20X30 cm da obra. 
Em caso de poesia, anexe o texto 
impresso e/ou digitado em disquete 
(preferencialmente). Pela Internet, siga as 
instruções constantes no site do CRP SP 
(www.crpsp.org.br). Nas inscrições por 
terceiros, xerox da identidade de ambos, 
mais carta de autorização do autor. 

Prazo final para inscrições 
31 de julho de 2000. 

Regulamento e fichas de inscrição 
Disponíveis no CRP SP (sede e 
subsedes), nas demais entidades 
coordenadoras e site do CRP SR 

Comissão coordenadora 
Associação Franco Basaglia 
tel (11) 3171 2632 

Associação Franco Rotelli 
tel (13) 235 2445 

Associação SOS Saúde Mental 
tel (11) 6682 2892 

Conselho Federal de Psicologia 
tel (61) 328 1946 

Conselho Regional de Psicologia SP 
tel (11) 3061 9494 

Subsedes 
Assis (18) 322 6224 
e-mail assis@crpsp.org.br 

Bauru (14) 223 6020 
e-mail bauru@crpsp.org.br 

Campinas (19) 243 7877 
e-mail campinas@crpsp.org.br 

Grande ABC (11) 444 4000 
e-mail crpsta@zaz.com.br 

Ribeirão Preto (16) 620 1377 
e-mail ribeirão@crpsp.org.br 

Santos (13) 235 2324 
e- mail crpsto@zaz.com.br 

São J. do Rio Preto (17) 235 2883 
e-mail crpsjrp@zaz.com.br 

Vale do Parafba/Lit. Norte (12) 232 9357 
e-mail taubate@crpsp.org.br 



Realização 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 

Rua Arruda Aivim, 89, Jardim América 
cep 05010 020, São Paulo, SP 
tei (11) 3061 9494, fax (11) 3061 0306 
e-mail info@crpsp.org.br 
website www.crpsp.org.br 


