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In Memoriam

O presente texto surge como oportunidade de ir além da homenagem, mas de registrar a gratidão 
pela oportunidade que tivemos de conviver, aprender e compartilhar a vida da Professora Joséte Lu-
zia Leite, que com bravura sustentada na ética, competência e compromisso social pôde imprimir na 
Enfermagem brasileira e nas pessoas com quem conviveu o sentimento de que precisamos “abraçar 
o humano como opção de vida e fazer valer a pena a nossa existência”. 

A expressão de sua generosidade e humildade era algo marcante. Essas qualidades projetavam a 
sua excelência para além do brilhantismo que marcou sua trajetória de liderança acadêmica profis-
sional, possibilitando-nos aprender, a partir do exemplo diário, que a maestria do ser humano não 
pode ser consumida pelas vaidades de um mundo adoecido pelo ego e pela soberba. Antes de tudo, 
a excelência está na capacidade de sermos humanos e, com amor, tocar o outro na possibilidade de 
transformá-lo para o melhor de seu potencial. 

No âmbito da Enfermagem Brasileira, destaca-se sua atuação nos campos do cuidado, da gerência e da 
pesquisa. Atuou no primeiro transplante de rim artificial do Brasil e na inauguração do setor de cirurgia 
cardíaca do Hospital dos Servidores do Estado. Foi Professora Emérita da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro/UNIRIO; Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da UNIRIO; Professo-
ra do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem 
Anna Nery/UFRJ. Atuou como Membro do Comitê de Avaliação da CAPES; Representante de área do 
Comitê Multidisciplinar do CNPq; Pesquisadora 1A do CNPq por muitos anos; Membro da diretoria da 
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn Nacional), na condição de Diretora do CEPEN, além de 
atuar no Conselho Regional de Enfermagem, seção Rio de Janeiro, dentre outros feitos(1).

Além dos números expressivos e de impacto no campo do conhecimento, a professora Joséte 
Luzia Leite foi, antes de tudo, uma pessoa singular, que aprendeu e ensinou com amor e garra. Todas 
as suas conquistas, ao nosso entendimento, só foi possível porque a prof.ª Joséte, em sua sabedoria, 
percebia o mundo e as pessoas a partir do que verdadeiramente importa: a essência. 

Em nome de todos os seus orientandos (filhos acadêmicos), agradecemos a honra de termos 
aprendido contigo a arte e a ciência da Enfermagem, com a sabedoria do entendimento de que pre-
cisamos tocar o outro para transformarmos a sua realidade.

Joséte Luzia Leite – Enfermeira, Cientista, Orientadora, Amiga (Presente!)
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