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Luz de Alcançado. Memórias de psiquiatra navegante
Oswaldo José de Paula Barbosa

Rio Grande, RS: Editora da FURG, 2008, 216p.

Walmor J. Piccinini
Gileno Barbosa

Luz de Alcançado: memórias de um psiquiatra
navegante. Este é o título do livro lançado pelo co-
lega Oswaldo J. de Paula Barbosa na fria e chuvo-
sa noite de sexta-feira, 5 de setembro de 2008.
Editado pela Editora da Universidade de Rio Grande
(FURG), cidade situada a 260 km. de Porto Alegre,
no sul do Estado. Em primeiro lugar, para quem não
conhece e não teve a oportunidade de conviver com
esse “cavalheiro” pernambucano radicado em terras
gaúchas, permito-me algumas lembranças. Oswaldo
cresceu e conviveu até o estágio na Tamarineira
com Luiz Salvador, membro ilustre da lista brasilei-
ra de psiquiatria. Por indicação de Leme Lopes, de
quem era aluno, veio para Rio Grande onde cons-
truiu uma carreira de grandes realizações em prol da
comunidade riograndina. Foi inusitado para nós as-
sistirmos a uma sessão de autógrafos com tanta
gente expressiva da comunidade enfrentando frio e
chuva para estar presente em momento tão impor-
tante do seu ilustre cidadão. Realizar uma síntese de
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um livro de memórias não é tarefa fácil. Felizmente o dr. Gileno Barbosa, irmão
do nosso autor, colaborou com um texto muito afetuoso que publicamos na ín-
tegra.

Por que um jovem médico psiquiatra de apenas 25 anos, nascido no Rio
Grande do Norte, formado no Recife, então residente do renomado Instituto de
Psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro, do célebre prof. José Leme Lopes,
aceitou o convite para vir trabalhar no sul do Rio Grande do Sul, em meados da
década de 1960?

Qual a missão que lhe foi confiada?
Quais as razões que o levaram a migrar de um extremo ao outro do país?
Em que circunstâncias se deu essa migração?
Como ele foi recebido pela comunidade de Rio Grande? Como nela se inte-

grou, tornando-se, de fato e de direito, um autêntico gaúcho riograndino? De fato,
com a perfeita integração à comunidade. De direito, com o recebimento do hon-
roso título de Cidadão de Rio Grande.           

Quais os desafios que ele tinha pela frente? Como os superou e quem os aju-
dou a superá-los?

Como era Rio Grande quando o jovem e empreendedor psiquiatra nela apor-
tou? As deficiências/limitações do atendimento médico-psiquiátrico, a carência de
um curso de medicina, a mobilização da sociedade local pela fundação da facul-
dade.

Qual a sua relação com o mar, os portos? Quais os barcos que possuiu, os
passeios, viagens que fez e as regatas das quais participou? Como foi sua viagem
de oito dias de Rio Grande ao Recife num navio cargueiro?

A resposta a essas e muitas outras questões estão no livro Luz de Alcança-
do. Memórias de um psiquiatra navegante. Aviso aos não navegantes: Luz de Al-
cançado é a luz de popa das embarcações, muito bem representada na belíssima
capa do livro.

Num estilo leve, direto e pessoal, Oswaldo José de Paula Barbosa conta a
sua saga de migrante nordestino que deu grande contribuição à prática e ao en-
sino da medicina psiquiátrica em Rio Grande e Pelotas.

Dotado de prodigiosa memória e munido de farto acervo documental e fo-
tográfico, Oswaldo relata em detalhes importantes fatos acerca da Faculdade de
Medicina de Rio Grande, com seus principais personagens: seus idealizadores,
fundadores, primeiros professores, dentre os quais o autor se inclui, alunos, ser-
vidores etc.

Todos são identificados pelo nome completo, por suas características bá-
sicas, por seus cargos, funções, sendo indicadas a participação e atuação de cada
um.

RESENHAS
DE LIVROS
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Enfim, é um livro indispensável para consulta da história da fundação da
Faculdade de Medicina de Rio Grande e altamente recomendável para conheci-
mento da vida social e cultural da cidade na época, escrito por um riograndino
por opção e de coração.
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