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Os ovos de Páscoa podem ser pintados, raspados, receber colagens, etc. É uma arte
secular nos países eslavos e na Europa em geral. Aqui no Brasil os descendentes de eslavos
mantêm esta tradição e parece que os brasileiros estão adotando-a também.
Os textos abaixo dão uma noção sobre a simbologia referente aos desenhos aplicados
sobre os ovos nesta época do ano.
Desejo um belo trabalho a todos os alunos, seus familiares e amigos!
Animais
Podem ser usadas representações de cavalos, carneiros, renas, etc. Os animais simbolizam
riqueza, prosperidade e boa saúde. Os mamíferos em geral têm este significado.

Flores
As flores simbolizam o amor, a felicidade e a caridade. São o princípio feminino do bom
gosto, da humildade, da delicadeza, da elegância e da beleza feminina. Por outro lado a
fragilidade da vida e a inconstância. As flores e as folhas sugerem vida e crescimento, a limpeza
do local, dão energia e atraem bons fluídos.
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Aves
É bastante comum usar desenhos de galos (os mais aplicados) ou de outras aves. As aves
simbolizam fertilidade e realizações. O pé dessas aves simboliza o espírito e a vitória da luz
sobre as trevas. As aves são animais que se reproduzem rápido, por isso estão associadas com a
fertilidade. O galo, por exemplo, é o símbolo de masculinidade, coragem, ousadia. Entre os
gregos, o galo correspondia ao mito do “condutor de almas” e no cristianismo fortemente ligado
a anunciação da luz para o mundo.

Peixes
Os peixes simbolizam a figura de Cristo. Denotam a vida e sua pureza.

Árvores
Pode-se usar a representação de qualquer tipo de árvore, em especial os pinheiros, seus
ramos, folhas e galhos de plantas que são mais resistentes ao frio. Simbolizam a juventude e a
vida eterna, representam a transformação e o triunfo da vida sobre a morte (renovação das
folhas), a ligação entre a vida na Terra e as esferas celestiais. Na Cabala é citada a “Árvore da
Vida”, já mostrada na aula sobre wycinanki. A “Árvore da Ciência do Bem e do Mal” também
chamada de “Árvore da Sabedoria”, representa o livre arbítrio humano e a disposição em não
transgredir as leis divinas.
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Espigas de trigo
As espigas de trigo simbolizam fartura, boa colheita e prosperidade. O trigo simboliza a
abundância, a riqueza espiritual e a felicidade, bons frutos na vida cristã, também podem
expressar grande lealdade no amor. O trigo e o arroz significam comunhão, por isso, são jogados
sobre os noivos após a cerimônia do casamento. Junto com estes símbolos existem outros que
estão ligados à agricultura que são a escada e o rastelo. Eles significam o próprio casamento e a
sorte nesta comunhão de pessoas.

Figuras geométricas
O triângulo simboliza a Santíssima Trindade, homem, mulher e filho; nascimento, vida e
morte, e demais significados que envolvam o número três. O triângulo com um círculo no centro
simboliza o olho de Deus, a luz, o fogo, a força, a beleza, a sabedoria divina e a manifestação de
Deus na Terra. Quando está com o vértice voltado para cima, representa o fogo, a energia
masculina e com o vértice para baixo, a feminina.
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A cruz
A cruz é um dos símbolos mais antigos da humanidade, e há dois mil anos o principal
símbolo do Cristianismo. Representa, especialmente, a imortalidade, a união e a integração de
todos os homens, a integração entre a terra, a água, o ar e fogo, bem como a união entre o céu e a
terra. A cruz é a chave da sabedoria futura, os quatro pontos cardinais. Os celtas, por exemplo,
tinham uma cruz específica que representava o deus Lug e era símbolo de respeito e veneração a
todos os deuses heróicos.

O girassol e o sol
O girassol e o sol simbolizam longa vida, riqueza, prosperidade e fortuna. O Sol é o
símbolo que aparece há milhares de anos em diversas culturas do mundo e representa a luz, a
ressurreição, a vida, a força vital e a inteligência suprema Está associado à energia masculina e à
nobreza.

Traços
Os traços contínuos em forma de ondas, espirais, triangulos etc., simbolizam a eternidade
(ondas e espirais) e a harmonia e proteção (formas triangulares).
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Figuras diversas
As estrelas ou figuras em formato de diamantes também são muito usadas.
O diamante é um cristal lapidado e muito duro, e simboliza a pureza, a espiritualidade, a
imortalidade, a coragem, a firmeza de caráter e o conhecimento.
As figuras estrelares ou rosáceas são muito usadas para a pintura sobre ovos de Páscoa.
Os antigos acreditavam que as estrelas eram as almas reluzentes dos mortos que brilhavam na
escuridão. Sua simbologia é o da luz espiritual que atravessa a escuridão, é a esperança e a
elevação do espírito.

Aqui estão exemplos de pinturas sobre ovos, embora outras técnicas como
colagens, aplicações de flores, superfícies de cores únicas, etc. também sejam bastante usadas,
dependendo da criatividade dos que se dedicam a esta divertida arte de colorir e alegrar o
ambiente da época da Páscoa.
Feliz Páscoa a todos!!
profa. Barbara Rzyski
Adaptação de literaturas diversas e
fontes da Internet
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