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A ARTE NO CUIDAR: 
 “enfermagem arte” e a “arte da enfermagem” 

  
Arte 

 
Definição original e abrangente de arte (do latin ars, significando técnica ou 

habilidade) é o produto ou processo em que conhecimento é usado para realizar determinadas 
habilidades; esse é o sentido usado em termos com “artes marciais”.  
  Mas no sentido moderno, também podemos incluir o termo arte como a atividade 
artística ou o produto da atividade artística. O que poderia ser o produto final da manipulação 
humana sobre uma matéria-prima qualquer.  
 
Técnica e emoção 

 Arte - razão – perfeição – detalhismo  
 Arte – linguagem – emoção 
 Cuidado – envolve emoção e razão  

 
Enfermagem arte 

Na busca de um significado mais denotativo, em um dicionário de 
conhecimento geral, para o termo “enfermagem” encontra-se em Ferreira, 
termo definido de duas formas: 1 arte ou função de cuidar dos enfermos. 2 
Os serviços de enfermaria. (FERREIRA, 2000, p.266) 

 
Dicionário filosófico 
   
Arte é “todo conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana...” - Platão assim 
postulava a arte, não estabelecendo diferenciação entre arte e ciência. 
 
Cuidado 
 
Definição de cuidar: 
Segundo Amora (2001): refletir, pensar, interessar-se por, preocupar-se com, julgar, 
considerar. 
 
Definição de cuidado: 
Segundo Ximenes (2001), precaução, cautela, desvelo, inquietação de espírito, pessoa ou 
coisa que é objeto de desvelo, encargo, responsabilidade, preocupação.  
 
A arte da enfermagem 

 
Iyer e colaboradores (1993, p.04) a enfermagem é considerada uma arte, pois 

relaciona o cuidado do cliente, durante períodos de doença e o auxílio para que atinja o 
máximo de saúde, durante a vida. A enfermagem atua na adaptação das necessidades do 
cliente, nos vários cenários que este se encontra (a casa, o hospital), interagindo o cliente com 
as pessoas, as famílias e a sociedade.   
 
Características da arte 
 

 Técnica e habilidade 
 Produto final da atividade humana 
 Trabalho da enfermagem 
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A arte em lidar com saberes das ciências e seus instrumentos 
 

Observação 
 
O prisma da arte do 
cuidado 
 
Cientificidade da arte 

 
O processo de cuidar 
 
Comunicação 
 
Tomada de decisão 

 
Habilidade e destreza 
manual 
 
Trabalho em equipe

 
 

Arte do fazer enfermagem  
versus  

Arte do artista 
 
 

(Art) iculando saberes 
 
  Percebe-se que cuidar de uma pessoa é tarefa complexa quando se pensa nos diversos aspectos 

que estão atrelados a um cliente do serviço de saúde. Assim como os fatores que subsidiam a prática 

profissional e ao próprio profissional que cuida.  

  A arte pode ser ação da restauração do corpo que prezamos pela restauração do equilíbrio e / ou 

sua manutenção.   

 
Conforme disse Florence:                                                                                                                
 
 A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo 

tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore 

comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela 

das artes!  

                      F. Nightingale 
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