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Resumo 

O objetivo deste texto é analisar a pintura de Giotto di Bondone, O Batismo de Cristo, com o 

propósito de   refletir sobre o sentido de ser mestre. Como aporte teórico elegemos De 

magistro e a questões 39 da III parte da Suma Teológica de Tomás de Aquino. A perspectiva 

teórica que assumimos em nossos estudos é da História Social, a qual nos permite olhar para a 

história problematizando-a e a investigando por meio de diversas fontes, inclusive a 

imagética. As questões analisadas na pintura de Giotto se justificam pela História da 

Educação, a qual nos instiga a revisitar o passado buscando compreender o sentido, 

especificamente neste texto, do oficio de ensinar para que possamos ampliar nossa percepção 

contemporânea sobre a ação docente. Por meio desse encaminhamento, pudemos inferir que o 

mestre ensina quando possui em ato o conteúdo a ser ensinado, por isso o Cristo de Giotto, 

que se deixa batizar, ensina porque expressa sua humanidade por meio de seus atos, por seus 

exemplos.   

Palavras-chave: História da Educação; Cristo; mestre; Giotto; Tomás de Aquino.  

 

O tema que desenvolvemos neste texto refere-se ao significado de ser mestre e 

destina-se a ressaltar a necessidade da reflexão acerca da ação docente. Nossas inquietações 

são provenientes da observação que a carreira do magistério está, dia a dia, sendo preenchida 

por profissionais que não tinham como primeira opção profissional a docência. O grande 

número de cursos noturnos e de educação a distância em licenciatura proporciona uma baixa 

concorrência nos concursos de ingresso nas universidades – os vestibulares – e garantem o 

preenchimentos das vagas ofertadas. No entanto, percebe-se que muitos desses futuros 

professores não se identificam com a profissão e concluem a graduação por acreditarem em 

sua importância para a ascensão social. A análise do perfil dos estudantes de licenciatura 

revela que esses futuros professores pertencem as classes sociais mais desfavorecidas e que 

tiveram um baixo desempenho escolar, o que tornaria difícil o ingresso em cursos superiores 

com maior concorrência.  Todavia, depois de formados, as oportunidades de emprego fazem 

com que grande parte desses profissionais ingresse na carreira do magistério
1
. Diante desse 

                                                             
1
 Nossas reflexões sobre a o perfil dos estudantes dos cursos de licenciatura são provenientes do Boletim de 2016 

do IDados (instituição associada ao Instituto Alfa e Beto que se dedicada à análise de dados sobre a educação 

brasileira): Disponível em: http://www.alfaebeto.org.br/wp-

content/uploads/2016/04/Boletim_IDados_O_Perfil_dos_Professores.pdf 
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contexto, o que nos preocupa é a ação desses profissionais, será que suas práticas docentes 

refletem o significado do oficio de ensinar? 

Entendemos que, para pensar a ação do professor, é preciso, primeiramente, entender o 

sentido amplo do oficio. Para isso, nos fundamentamos no pensamento de Tomás de Aquino, 

um dominicano que dedicou grande parte de sua vida  ao ensino. Tomás de Aquino foi 

professor da Universidade de Paris por duas vezes - de 1252 a 1259 e de 1269 a  1272. É o 

debate acadêmico que gera  De magistro,  no qual é exposta a concepção do mestre 

dominicano sobre o ensino. A leitura dessa obra nos auxilia compreender o conceito de mestre 

necessária na análise do afresco de Giotto di Bondone O batismo de Cristo, na qual 

dialogamos com o pensamento de Tomás de Aquino sobre o batismo.   

A opção pelo diálogo entre Tomás de Aquino e Giotto deve-se ao fato de que os dois 

são referências em suas respectivas áreas: Giotto na arte e Tomás de Aquino na 

filosofia/teologia escolástica. Os dois foram do mesmo século e de origem italiana - Tomás de 

Aquino nasceu em 1225 e Giotto em 1267. Por terem vivenciado, praticamente, o mesmo 

contexto social, podem ter recebido influências formativas similares, mesmo que cada um 

tenha seguido caminhos profissionais distintos. Ambos assistiram ao renascimento das 

cidades, ao desenvolvimento comercial italiano e indicaram em suas obras a consciência do 

nascimento de um homem que clamava por outra visão de mundo, a qual deveria ser 

condizente com sua realidade. Tomás de Aquino, um monge que propiciou a renovação 

teológica ao retomar a filosofia aristotélica e cristianizá-la; Giotto, um artesão que renovou as 

representações artísticas de inspiração bizantina e humanizou as tradicionais narrativas 

bíblicas. Os feitos desses dois italianos ganham proporções ainda mais significativas à medida 

que os analisamos como grandes ‘mestres’ que contribuíram para a educação de sua época, 

conduzindo os homens a transformar o conhecimento em ato. A caracterização de Tomás de 

Aquino e Giotto como mestres é baseada na explicação de Lauand (2004) de que ser mestre 

não é propor um ensino mecânico, mas sim apresentar  sinais para que o aluno possa construir 

o seu conhecimento. Com relação a Tomás de Aquino, considerá-lo como mestre não causa 

nenhuma estranheza, mas, a princípio, não se poderia afirmar o mesmo de Giotto, que 

também é chamado de mestre, mas na acepção de mestre artesão, o que, em sua compreensão 

literal, não contempla o ensino. No entanto, se assumirmos o conceito de mestre como aquele 

que conduz o desenvolvimento do conhecimento por sinais que favorecem a ação, podemos 

identificá-lo com mestre na mesma perspectiva de Tomás de Aquino. 

                                                                                                                                                                     
Outros artigos sobre a temática contribuíram para essa reflexão, como o de Cristina Charão, Quem será 

professor. Disponível em :http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/205/artigo311357-1.asp 
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Giotto ensina por meio de suas pinturas, das quais destacamos as de Cristo. São vários 

os argumentos acerca da importância das imagens no processo formativo dos homens 

medievais. Entre eles, a potencialidade imagética para a memória e o despertar da devoção é 

aceita como eficiente recurso pedagógico para formação moral e religiosa por conduzir o 

homem a meditar e buscar o sentido da vida. Nesse sentido, as imagens de Cristo expressam a 

máxima na educação do homem medieval. Assim, entendemos que as mudanças figurativas 

na imagem de Cristo e nas cenas que registram sua história podem nos propiciar a reflexão 

sobre o movimento intelectual e social dos homens em diferentes momentos, inclusive no 

tempo presente.  

Entre as imagens de Cristo pintadas por Giotto, elegemos para esse estudo o afresco da 

Cappella degli Scrovegni, Padova/ Italia, O batismo de Cristo. O batismo é entendido como 

um ritual de passagem praticado em religiões cristãs e também em costumes pagãos 

semelhantes. A compreensão de passagem refere-se à iniciação de uma nova condição de 

vida, por isso batismo também é relacionado com renascimento. Nesse sentido, nos 

questionamos acerca do que Giotto ensinou na representação do batismo. Para o 

desenvolvimento essa análise lançamos a hipótese de que Jesus Cristo, o Deus Encarnado, se 

misturou aos humanos com o intuito de anunciar a ‘boa nova’. O Filho de Deus desceu do céu 

com um propósito, uma missão: agir entre os homens. Admitindo essa ideia, como podemos 

entender o agir de Cristo na pintura de Giotto? A hipótese é que as ações de Jesus podem ser 

entendidas como expressão da concepção de mestre de Tomás de Aquino. Para 

desenvolvermos essa ideia, dividimos nossa abordagem em dois momentos: primeiramente 

pensamos em Jesus como mestre e posteriormente, nos dedicamos a análise do afresco o 

Batismo de Cristo.    

 

O Cristo nas paredes de Scrovegni: o mestre que ensina pelo exemplo 

 

Ao lado do palácio da família Scrovegni, localizado na cidade de Padova na Itália, 

onde existia uma antiga arena romana, foi construída, entre 1300 e 1306, uma pequena igreja 

que ficou conhecida como Capela da Arena ou Cappella degli Scrovegni. O patrocinador da 

construção, Enrico Scrovegni, contratou Giotto para decorar a capela, o qual afrescou as 

paredes e o teto com cenas da vida de Maria e Jesus Cristo.  

 Na parede esquerda da capela encontramos o afresco o Batismo de Cristo e, o 

antecedendo, Cristo entre os doutos, que representa uma cena da infância de Cristo, a  única 

referenciada nos textos canônicos. De acordo com Lucas, o único evangelista que narra o 
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episódio, Cristo tinha doze anos quando deixou de retornar com sua família da festa pascal, 

permanecendo em Jerusalém. Depois de três dias, foi encontrado por seus pais no “[...] 

Templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os” (Lc 2, 46). Giotto 

representou o momento em que José e Maria encontram o filho. O menino está no centro da 

pintura, rodeado por pessoas que o olham fixamente, ou se entreolham, expressando dúvida, 

estranhamento e admiração pelos conhecimentos do menino. De acordo com o comentário de 

Lucas (Lc 2, 47): “[...] e todos que o ouviram ficaram extasiados com sua inteligência e com 

suas respostas”. 

Observamos que Giotto organiza a cena de forma semelhante as futuras aparições de 

Cristo como o mestre ensinando a seus discípulos; portanto, pode ser entendida como um 

anúncio da missão que Ele assumiria em breve. Cristo assume a forma humana para ensinar, 

torna-se professor dos homens. O sentido de sua missão poder ser pensada por meio da 

explicação de Tomás de Aquino sobre o ensino:    

 

Ora, o conhecimento preexiste no educando como potência não puramente passiva, 

mas ativa, senão o homem não poderia adquirir conhecimento por si mesmo. E 

assim como há duas formas de cura: a cura ocorre só pela ação da natureza e a que 

ocorre pela ação da natureza ajudada pelos remédios, também há duas formas de 

adquirir conhecimento: de um modo, quando a razão por si mesma atinge o 

conhecimento que não possuía, o que se chama descoberta e, de outro quando 

recebe ajuda de fora, e este modo se chama ensino. (TOMÁS DE AQUINO, 2004, 

p.32) 

 

Dessa forma, Cristo torna-se o Deus encarnado para ajudar os homens a 

transformarem o conhecimento preexistente, a potência, em ações, as quais revelam a 

eficiência do ensino. O fim do ensino é o agir e é a vida ativa que o professor deve ter em 

vista, o novo agir deve conduzir as ações que envolvem o ensino.  Sobre essa questão, Tomás 

de Aquino não deixa dúvidas ao mostrar que: 

 
Ora, no ato de ensinar encontramos dupla matéria, o que se verifica até 

gramaticalmente pelo fato de que ‘ensinar’ rege duplo acusativo: ensina-se – uma 

matéria –a própria realidade de que trata o ensino e ensina-se – segunda matéria – 

alguém, a quem o conhecimento é transmitido. Em função da primeira matéria, o ato 

de ensinar é próprio da vida contemplativa; em função da segunda, da ativa. Porém, 

quanto ao fim, o ensinar é exclusivamente da vida ativa, pois sua última matéria, na 

qual se atinge o fim proposto, é matéria da vida ativa. Daí que pertença mais à ativa 

do que a contemplativa, se bem que de algum modo pertença também à vida 

contemplativa, como dissemos. (TOMÁS DE AQUINO, 2004,61) 

 

Em suma, podemos entender que Cristo, o mestre, tinha como objetivo auxiliar os 

homens a mudar suas condutas. O projeto educativo do ‘professor’ Jesus concentrava-se em 
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uma nova vida ativa para os homens. O inicio da execução de seu projeto pode ser creditado 

ao seu batismo.  

 

 
 

Figura 1. Giotto di Bondone. Cristo entre os doutores. Ciclo da vida de Jesus Cristo (afresco, 185 X 

200 cm – parede esquerda 2ª fileira). Cappella degli Scrovegni, Padova/Itália. 

Fonte: Giotto di Bondone (2015). 

 

O batismo de Cristo gerou muita discussão, já que ele foi realizado por João Batista, 

que indicava o ritual como um remédio aos pecadores. A questão que inquietou os homens 

desde o princípio era: sendo Jesus totalmente livre do pecado, por que ele deveria se submeter 

ao batismo? De acordo com Zilles (2004), no ‘antiquíssimo’ apócrifo Evangelho dos Hebreus, 

a questão é apresentada pela própria boca de Cristo. Quando foi orientado pela Mãe a se 

batizar com João Batista, ele teria perguntado no que teria pecado para precisar ser imerso por 

ele.  Questão semelhante é apresentada por Tomás de Aquino (Suma Teológica, III, q.39, a.1, 

obj.1) “Com efeito, ser batizado é ser purificado. Ora, Cristo não tinha nenhuma impureza 

para que pudesse ser purificado. Logo, não parece conveniente que Cristo fosse batizado”. Em 

resposta, três foram os argumentos favoráveis ao batismo de Cristo. Dentre eles, o último 

argumento nos interessa de fato, já que Cristo precisaria ser batizado para que sua missão de 

mestre fosse bem sucedida, pois aquele que ensina deve ser o primeiro a dar o exemplo. O 

exemplo revela que o mestre ensina aquilo que vive, ou seja, ensina o que conhece. Essa 

questão é, para Tomás de Aquino, o critério que possibilita a denominação de mestre:  
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Ora, o ensino pressupõe um perfeito ato de conhecimento no professor; daí que seja 

necessário que o mestre ou quem ensina possua de modo explícito e perfeito o 

conhecimento cuja aquisição quer causar no aluno pelo ensino. Quando, porém, alguém 

adquire o conhecimento por um princípio intrínseco, aquilo que é causa agente do 

conhecimento só o é em parte, a saber, quando às razões seminais do conhecimento, que 

são os princípios comuns. E não se pode, por conta de uma tal causalidade, aplicar com 

propriedade o nome de professor ou mestre  (TOMÁS DE AQUINO, 2004, p.41-42). 

 

Jesus mandava os homens se batizar, portanto era conveniente que ele mesmo fosse 

batizado “Esta é a justiça: começa tu mesmo a fazer primeiro o que queres que os outros 

façam, e assim os animarás com o teu exemplo” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, 

III, q.39, a.1, resp.). A resposta de Tomás de Aquino deixa evidente que a missão de Cristo 

era ensinar e o método adotado, o exemplo. Assim, o batismo seria seu primeiro ensinamento, 

“Cristo foi batizado quando ia começar a ensinar e a pregar, para o que se requer a idade 

perfeita, que são os trinta anos” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 39, a.3, 

resp.). 

Os conteúdos que Cristo passaria a ensinar depois do batismo seriam os preceitos de 

uma nova lei que se edificaria por uma perspectiva interpretativa diferente da antiga lei e isso 

acarretaria uma nova conduta humana. Para isso, Cristo precisava conhecer a antiga lei. 

Segundo Tomás de Aquino, “Deve-se dizer que Cristo não devia só realizar as prescrições da 

antiga lei, mas inaugurar o que pertence à nova lei. Por isso, não só quis ser circuncidado, mas 

também ser batizado” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 39, a.I, sol.3). Essa 

questão reforça a denominação de mestre a Cristo, pois “[...] o professor ensina precisamente 

porque tem o conhecimento em ato.  (TOMÁS DE AQUINO, 2004, p. 43). 

De nosso ponto de vista, essa questão não passou despercebida à Giotto, pois, entre os 

painéis que marcam a passagem da infância de Cristo para o batismo, momento em que ele 

assume sua missão, o artista pintou a imagem de um menino sendo circuncidado como foi 

solicitado por Deus a Abraão em sinal da aliança selada entre eles: “Eis o pacto que faço entre 

mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar: Todo homem, entre vós, será 

circuncidado” (Gn 17, 10). Contudo, com a nova aliança assumida por Cristo, o batismo 

substituiria a circuncisão. Os homens não precisavam mais trazer a marca da aliança com 

Deus externada no corpo, agora ela passaria a ser interna, como explica Paulo: “Pois, o 

verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece externamente, nem é verdadeira 

circuncisão a que é visível na carne: mas é judeu aquele que o é no interior e a verdadeira 

circuncisão é a do coração, segundo o espírito e não segundo a letra. Aí está quem recebe o 

louvor, não dos homens, mas de Deus” (Rm 2, 28-29). Assim, podemos inferir que para Jesus 

assumir a condição de mestre e seus ensinamentos praticados por seus ‘alunos’, seria preciso 
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que ele próprio tivesse vivenciado os conteúdos transmitidos. Nesse sentido, era preciso que 

Ele o demonstrasse, desse o exemplo deixando-se batizar por João Batista. 

 

Análise da imagem: os novos ensinamentos do mestre expressos na pintura giottesca 

 

A cena em que Cristo foi batizado pelo seu primo, João Batista, foi narrada pelos 

quatro evangelistas de forma muito similar; o mesmo podendo ser afirmado da representação 

de Giotto que figurou quase literalmente o que aparece nos evangelhos, inserindo na pintura 

os principais elementos apresentados pelos evangelistas. 

 

 
 

Figura 2. Giotto di Bondone. O Batismo de Cristo. Ciclo da vida de Jesus Crist (afresco, 185 X 200 

cm – parede esquerda, 2ª fileira). Cappella degli Scrovegni, Padova/Itália. 

Fonte: Giotto di Bondone (2015). 

 

A cena pode ser observada em dois planos. O primeiro é composto por três partes: no 

centro, Cristo dentro das águas do rio Jordão, à sua direita estão quatro anjos segurando suas 

vestes e, do outro lado, João Batista com suas roupas de peles, acompanhado por dois 

homens, um ancião aureolado e um jovem sem a marca da santidade. No segundo plano, 

Giotto pintou o céu, que ocupa todo o fundo do painel com um azul que se mistura com a 

claridade da luz de onde se abre um espaço revelando a imagem de Deus em uma figura 

humana. Deus carrega em sua mão esquerda um livro, enquanto a direita abençoa a ação 

abaixo. Recordando-nos da passagem narrada nos evangelhos, quase podemos ouvir a voz que 

vem do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" (Mt 3, 17). 
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Os anjos que assistem ao batismo de Cristo não são mencionados nos evangelhos, 

mas, de acordo com a tradição iconográfica, eles são representados como auxiliares do 

sacerdote durante o sacramento. Dois deles seguram as roupas que Cristo
23

 vestirá depois da 

consagração do batismo e, por isso, estão em posição de destaque, escondendo um pouco os 

outros dois. Com o corpo reclinado e os braços estendidos oferecendo a túnica e o manto a 

Jesus, os anjos revelam ao apreciador um sentimento de importância e orgulho por participar 

daquele solene momento. Podemos notar que Giotto imprime aos dois anjos uma aparência 

muito similar: a posição inclinada do corpo que conduz a continuidade da cabeça que se cobre 

com cabelos levemente ondulados na mesma tonalidade, causa, em um primeiro momento, a 

impressão de que os dois seres celestiais que ocupam a frente da cena são a mesma figura 

duplicada. No entanto, essa impressão logo desaparece, pois a altura deles é diferente e suas 

roupas, embora pintadas em tonalidade branca, apresentam algumas nuances em tons 

levemente diferentes que propiciam a distinção entre ambos; esta distinção aparece também 

nos bordados das túnicas. Se Giotto tivesse usado a mesma figura em números repetidos não 

seria estranho, pois uma das características iniciais da arte sacra e que se manteve por muito 

tempo foi o caráter simbólico que as afastava de “[...] qualquer realismo. Nenhuma procura de 

individualidade nas fisionomias, nenhum desejo de criar traços pessoais, mas uma 

esquematização consciente, discernível não apenas na figura humana, mas também na 

ausência de detalhes narrativos, anedóticos ou pitorescos.” (LEROY, 1960, p. 17). No 

entanto, em comparação a essas figuras da arte sacra, os anjos de Giotto estão caracterizados 

de forma completamente diferente. O rosto de três dos quatro anjos é perfeitamente visível: 

seus traços expressam o caráter angelical em fisionomias individualizadas. A individualidade 

dos anjos pode ser observada no rosto do terceiro anjo - de frente para trás – que tem olhos 

claros e alongados, os lábios grossos e estatura consideravelmente inferior em comparação à 

de seus companheiros.  

 

                                                             
 
3
 Ginzburg (1989a, p. 41) confere veracidade à informação ao se referir ao Batismo de Cristo de Piero dela 

Francesca: “[...] notou uma anomalia no que concerne à iconografia tradicional do batismo: os três anjos não 

seguram, como de costume, as vestes de Cristo imerso no Jordão”. 
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Figura 3. Giotto di Bondone. Batismo de Jesus (detalhe dos anjos). Ciclo da vida de Jesus Cristo 

(afresco, 185 X 200 cm – parede esquerda, 2ª fileira).  Cappella degli Scrovegni, Padova/Itália. 

Fonte: Giotto di Bondone (2015). 

 

A mesma individualização dos anjos é observada nos demais personagens que 

assistem ao batismo do outro lado do Jordão. A aparência dos dois homens é totalmente 

distinta. A fisionomia, a expressão, as características corporais e as vestes conferem-lhes uma 

identidade, a ponto de Pisani
4
 (2011) nominá-los como André e João Evangelista. André foi 

pintado como um ancião com barba e capelos grisalhos, em oposição ao jovem João, que olha 

a cena com expressão reflexiva. O fato de André ter sido representado com auréola, 

diferentemente de João, pode ser explicado por ele ter sido o primeiro a seguir Jesus. 

Na cena principal do centro do painel, podemos perceber que o batismo de Cristo 

ocorreu por imersão, já que seu cabelo aparenta estar molhado e com as pontas pesadas pela 

água absorvida no mergulho. Parece coerente essa compreensão, especialmente se 

considerarmos a afirmação de Pisani (2011, p. 74) de que “João pregava a vinda do Reino de 

Deus, incitava a conversão e batizava o povo emergindo na água do rio, segundo a profecia de 

Ezequiel
5
”. Assim, Giotto seguiu a tradição da representação do batismo que a iconografia do 

                                                             

4
 Podemos verificar essa informação na seguinte passagem: “Giotto ritrae Andrea sulle rive del Giordano, alle 

spalle del Battista, condensando così nella stessa scena due momenti evangelicamente avvenuti in giorni diversi. 

Andrea è l'anziano con tunica rossa e mantello verde, con lunga barba e lunghi capelli grigi, ritratto sulla 

destra del riquadro, con l'aureola d'oro, accanto a un giovane pensoso, biondo con baffetti e mosca, avvolto in 

un mantello blu che lascia appena intravedere il colletto rosa dell'abito. Si tratta con ogni probabilità di 

Giovanni, il futuro evangelista, che era tra i discepoli del Battista, ma che a differenza di Andrea non ha ancora 

l'aureola, perché seguirà il Signore tra poco.” (PISANI, 2011, p. 77). 

5
 Traduzido por nós de: “Giovanni predicava l'avvento del Regno di Dio, esortava alla conversione e battezzava 

il popolo immergendo nell'acqua del fiume, secondo la profezia di Ezechiele”. 
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século XIII e XIV modificou, passando a expressar o batizado por meio de derramamento de 

água sobre a cabeça com o auxilio de uma concha
6
. 

Giotto representou a imagem de Cristo dentro de uma água verde translúcida, o que 

permite que o observador veja a nudez da parte inferior do corpo de maneira semelhante à do 

tronco que se encontra fora das águas e reflete a claridade da luz que desce do céu. Nessa 

composição, podemos perceber que Giotto conferiu ao Jordão uma forma curiosa. Da 

perspectiva de que as águas correm para baixo ou de que o movimento de ondas pode fazer 

seu volume aumentar nas laterais, o aspecto curvo que o artista cria no centro do rio pode ser 

inquietador. Todavia, é possível pensar na função simbólica que a água desempenha no 

batismo. Retomamos aqui a ideia de que o germe do sacramento se encontra na abertura do 

mar Vermelho, quando, após o povo de Deus ter cruzado o caminho, as águas voltaram e os 

egípcios foram submersos. Em analogia aos egípcios, pode-se entender que, após o batismo, 

os pecados são arrastados pelas águas tornando o homem puro. No entanto, Tomás de Aquino 

explica que Cristo foi batizado não para se purificar, mas para purificar a água “[...] para que 

limpas pela carne de Cristo, que não conheceu o pecado, tivesse a força do batismo” (TOMÁS 

DE AQUINO, Suma Teológica, III, q.39, a.1, resp.). Assim, tendo Cristo purificado as águas, 

elas agiriam como condutoras para a elevação dos homens a Deus. As águas de Giotto, assim 

como uma fonte que jorra água ao alto, podem ser harmonizadas com a resposta de Santo 

Tomás para a pergunta: ‘Cristo deveria ser batizado no Jordão?’ Ele responde à terceira 

objeção: “[...] deve-se dizer que segundo Agostinho, ‘assim como outrora voltaram para trás 

as águas do Jordão, também agora, depois do batismo de Cristo, voltaram para trás os 

pecados. Ou ainda, isso quer dizer que, em oposição à descida das águas, um rio de bênçãos 

impelia para cima” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q.39, a.4, resp.). Portanto, o 

arco que as águas pintadas por Giotto formam na região em que Cristo está pode ser 

relacionado com a compreensão do ‘renascer’ em Cristo pelo batismo: é por meio das águas 

banhadas por Cristo que os homens chegam ao Altíssimo. Dessa forma, dentro das águas do 

Jordão, Cristo estabelece a conexão com Deus de forma quase visível pelos raios de luz que se 

aproximam de sua cabeça. 

João Batista assiste à epifania de Cristo e abençoa a cena, mas, pela posição em que se 

encontra, sua participação é meramente simbólica. Ele está em terra, fora do rio, em um nível 

acima do de Cristo e não teria emergido Jesus nas águas porque suas roupas estão secas, assim 

como os demais que assistem à cena. Em razão da distância, ele inclina o corpo para se 

                                                             
6
 Entre as representações do batismo por derramamento, pode-se observar O Batismo de Cristo de Piero della 

Francesca e uma obra de Leonardo da Vinci com o mesmo nome. 
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aproximar e abençoar Jesus, segurando o manto com a mão esquerda para que este não caia 

nas águas do rio. Sua participação na cena vem em resposta ao humilde pedido, expresso na 

posição dos braços de Cristo, que se estendem em sua direção para receber a promessa do 

batismo. João responde a Cristo, abençoando-o com o gesto de sua mão direita, que está 

próxima da cabeça do batizado. Todavia, o diálogo estabelecido pela troca de olhares entre 

Jesus e João indica que ambos entendem que o efeito do batismo de Cristo não era o mesmo 

que o dos outros homens, ou seja, que tinha um propósito muito mais amplo. Como explica 

Tomás de Aquino (Suma Teológica, III, q. 39, a. II, sol. 1), “[...] Cristo quis ser batizado para 

nos atrair ao batismo com o seu exemplo. Por isso, para que sua atração fosse mais eficaz, 

quis ser batizado com o batismo do qual manifestamente não necessitava, para que os homens 

se aproximassem do batismo do qual necessitavam”. 

Para que o exemplo de Cristo fosse seguido pelos homens, era preciso manifestar toda 

a eficácia do batismo. Por isso “[...] uma vez batizado Cristo, o céu se abriu para mostrar que, 

doravante, uma força celeste santificaria o batismo” (TOMÁS DE AQUINO, Suma 

Teológica, III, q. 39, a. 5, resp.). A abertura do céu foi representada por Giotto por meio da 

forte luz que revela Deus: “[...] Estende a direita que dá a benção, enquanto na outra segura 

apertado ao peito o Antigo Testamento”
7
 (PISANI, 2011, p. 75). A indicação de que o livro 

que Deus traz consigo é o Antigo Testamento pode induzir ao entendimento de que o batismo 

de Cristo fará com que os homens renasçam em uma nova lei que substituirá aquela imposta 

anteriormente pelo Pai. Deus, perfeito, fez uma antiga aliança com homens imperfeitos, que 

quebraram o acordo, distanciando-se das leis. No entanto, o Pai não as abandonou, trazendo 

sempre consigo o livro que guardava os acordos estabelecidos anteriormente. Diante da 

imperfeição humana, a nova aliança deveria ser estabelecida por duas partes perfeitas e a 

figura de Cristo veio ao mundo para cumprir esse papel. Assim, outro livro seria escrito, não 

em oposição aos antigos preceitos de Deus, mas de acordo com a reinterpretação da lei nos 

atos de Cristo. O novo pacto de Deus com os homens seria selado com o sangue de Cristo, 

mas a nova lei começava a ser ensinada, publicamente, com o ato do batismo. 

Como afirma Tomás de Aquino, o batismo proposto por Cristo é o batismo do Espírito 

Santo: “Ora, todos os que são batizados no batismo de Cristo recebem o Espírito Santo, 

segundo a palavra de Mateus: ‘Ele vos batizará no Espírito Santo’, a não ser que se 

aproximem de maneira fingida” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 39, a. 5, 

resp.). Portanto, os quatro evangelhos descrevem que, quando o céu se abriu, o Espírito Santo 

                                                             
7
 Traduzido por nós de: “[...] stende la destra benedicente, mentre nell'altra tiene stretto al petto l'Antico 

Testamento”. 
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desceu em forma de pomba. A iconografia tradicional do batismo de Cristo apresenta como 

um dos principais elementos a pomba, mas não é possível observá-la na cena afrescada por 

Giotto, o que é explicado pela deterioração dos anos. Hoje, a pomba que Giotto havia 

colocado sobre a cabeça de Cristo é imperceptível, mas, como afirma Pisani (2011, p. 75), “A 

pomba do Espirito Santo, com as asas brancas abertas em voo, vê-se apenas sobre a vertical 

da cabeça de Jesus”
8
. A presença da pomba é importante porque o batismo de Cristo deveria 

representar exatamente o que aconteceria no batismo dos homens, portanto, sendo o batismo 

de Cristo o do Espírito Santo, a presença da pomba completa todos os elementos que 

constituem o ritual. 

Na simbologia da pomba com o Espírito Santo estão referidos os sete dons do Espírito 

Santo
9
, a saber: sabedoria, ciência, conselho, inteligência, piedade, fortaleza e temor. É o que 

nos explica Santo Tomás quanto ao dom da sabedoria: “Assim, habita a pomba ao longo dos 

cursos de água, por onde mergulha e foge quando o gavião a persegue. E isso simboliza o 

dom da sabedoria, que leva os santos a habitarem perto das águas da divina Escritura, para 

fugirem aos ataques do diabo” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 39, a.III, 

resp.). 

 

Considerações Finais  

 

Face ao exposto, inferimos que o Batismo de Cristo pintado por Giotto contém 

elementos inovadores, como a individualização dos personagens, mas, ao mesmo tempo, 

mantém-se fiel à tradição iconográfica. A tradição e a inovação ‘andam de mãos dadas’, 

estabelecendo um ponto de equilíbrio para a beleza de sua pintura e, ao mesmo tempo, 

expressando-se na vida dos homens como um preceito para o bem viver. O batismo de Cristo, 

entendido como o início de seus ensinamentos de Jesus, mostra-o como um mestre que, por 

meio do exemplo, ensina o conteúdo com o objetivo de instruir os homens para ter uma vida 

reta. O primeiro ensinamento seria o próprio batismo, realizado com o objetivo de ensinar 

pelo exemplo. O mestre deve ser o primeiro a exercitar o conteúdo a ser transmitido, pois esse 

foi o sentido do nascimento de Cristo, Verbo que encarnou para tornar visíveis os 

ensinamentos de Deus. Cristo ensinou que o verdadeiro conhecimento é a aplicação prática do 

conhecimento contemplativo. 

                                                             
8
 Traduzido por nós de: “La colomba dello Spirito Santo, con le bianche ali aperte in volo, si intravede appena 

sulla verticale del capo di Gesù”. 
9
 Ver Tomás de Aquino (Suma Teologia Parte III, q.39, a.V, resp.2). 
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Ao mesmo tempo, Giotto leva-nos a refletir acerca do sucesso da ação de Cristo como 

mestre, por meio do hábito. A ação da vida adulta é consequência da infância, que constitui 

uma preparação para a vida futura, um exercício para o que queremos nos tornar. Talvez seja 

essa a aproximação das representações do menino Jesus entre os doutos praticando o ensino 

antes de ser mestre. A atividade de ensino efetivamente se inicia com Cristo dentro da água, 

em desnível com todos os demais personagens, em uma ação de submissão a Deus e aos 

costumes humanos. A cena do batismo mostra-nos que agir é obedecer, a superioridade está 

na humildade. Tais questões seriam recorrentes nos ensinamentos de Cristo e Giotto, talvez, 

quisesse mostrar para seus contemporâneos que existem momentos de se abaixar e momentos 

de se erguer. Submetendo-se aos homens, ao batismo de João Batista e aos planos do Pai, 

Cristo inicia a missão de se encaminhar para a glória e encerra sua missão na terra instando os 

discípulos a se mirar em seu exemplo: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em 

nome do Pai, do filho e do Espírito Santo (Mt 28, 19). 
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