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OBSERVÂNCIA NÃO É RESTRIÇÃO 

Nilton Bonder 

Observância não é restrição 

m dos conceitos que normalmente associamos à observância é o de 
sacrifício. Observar é sinônimo de restringir-se nas mais diversas 

áreas da vida. Não comer isto, não poder ir a certo lugar há certa hora etc. 

Recentemente, num debate sobre ética, ouvi a definição de duas áreas 
de busca da vida humana: a felicidade e o dever. A primeira diria respeito à 
luta para não abrir mão de tudo aquilo que desejamos. A segunda, 
interferindo na primeira, seria responsável por adequar e temperar a 
ditadura do imediatismo na busca da felicidade. O dever seria o produto da 
consciência de metas a médios e longos prazos. 

O difícil conceito das mitzvot, dos mandamentos e da observância, 
propõe uma visão menos dicotomizada dos interesses humanos. As mitzvot 
foram dadas para serem obedecidas; são o cerne do sagrado, mas delas 
deveria o observante fazer derivar um enorme prazer. “Pois quis o 
Abençoado Seja trazer mérito a Israel e, para isto, outorgou-lhe 
mandamento em abundância”, diz a Ética dos Ancestrais. 

De qualquer maneira, a mitzvá, para que possa gerar prazer, deve 
produzir um certo discernimento. E é isto que os não observantes têm 
dificuldade em compreender: quem observa discerne e, portanto, não se 
restringe, agindo assim por escolha deliberada. 

O filósofo Martin Buber, ao discutir a relação do homem com os 
mandamentos, utiliza dois conceitos importantes: compromisso e 
discernimento. O discernimento é obtido pela razão e o compromisso com a 
tradição. Todo o verdadeiro discernimento deveria levar a uma forma de 
compromisso. Revolucionária, no entanto, seria a segunda metade do corolário 
– todo o compromisso devendo levar a um discernimento. Poder comprovar 
esta proposição significa dizer que a experiência da mitzvá também é da 
ordem da felicidade – da opção assumida por interesse do melhor para si. 

U 
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A própria essência da mitzvá, de que a priori é uma obrigação, tende 
a interferir com a possibilidade de ser da ordem da felicidade. Isso 
encerraria a questão, não fosse o fato de o discernimento humano ser 
limitado e de a mitzvá, o feito, a experiência, trazer luz ao que o 
discernimento não pode iluminar. O fazer da mitzvá é também, por definição, 
descobrir um sentido que é libertado desde um lugar não racional. 

Os comentários rabínicos em profusão afirmam que a mitzvá só pode 
ser realizada como uma obrigação. Se alguém é vegetariano, por exemplo, e 
como consequência disso observa todas as restrições da kashrut, esta pessoa 
não é kasher – a kashrut pressupõe um sagrado que a comanda. Sem esse 
senso, apenas com o discernimento (vegetarianismo), não podemos dar 
conta de algo do mundo do compromisso. No entanto, o senso de sagrado 
pode incluir outras restrições ainda mais amplas, desde que preservemos a 
conexão com o ato de sermos mandados. 

Poderia o discernimento trazer novos compromissos que não 
estivessem estipulados no próprio compromisso? Diria a tradição judaica 
que sim, desde que estes novos compromissos não fossem da ordem da 
abstinência e da autoflagelação. Essas práticas de sacrifício que existiram 
em todos os momentos da história foram criticadas e muitas vezes 
ironizadas pelos rabinos. D’us não precisa de abstenções de coisas boas. A 
vida é para ser vivida em toda a sua plenitude. 

Assim sendo, os compromissos extras assumidos em uma 
observância só seriam aceitos pela tradição se fossem da ordem da 
felicidade e não da ordem pura e simples da restrição, e só poderiam ser 
compromissos se não fossem discernimentos racionais. 

Se seguirmos essas regras, perceberemos que a autoridade para tornar 
algo kasher, para reduzir ou ampliar suas fronteiras (“é proibido aumentar e 
diminuir, para a esquerda ou direita”), não pode se dar no âmbito individual, 
e sim no coletivo. Se uma dada coletividade, mesmo que uma parcela, 
caracteriza certos discernimentos como parte de seus compromissos e se vê 
compelida a observar por ordem, por mandamento, acaba de se dar a 
halachá (a caminhada) da lei. 

É óbvio que esse processo não pode acontecer no tempo de uma 
moda. Seu tempo é outro, mas não é o sempre. Assim, novos olhares se 
traduzirão em novos compromissos – novos velhos compromissos. 
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Eis o componente de tanta discórdia: o sagrado é uma ordem da 
convenção e não da razão, mas a convenção é impactada pelo processo de 
compreensão humana do mundo. Foi isto que os rabinos da Mishná e do 
Talmud fizeram – eles mesmos, como coletividade, instauraram 
compromissos, marcados pelo discernimento de seus dias. 

Compromissos e discernimentos criam-se uns aos outros. Num local 
limítrofe recôndito como o infinitesimal instante-espaço, onde os elementos 
subatômicos se misturam, existe um compromisso que é puro discernimento 
e um discernimento que é puro compromisso. Deste local D’us emana sua 
vontade. Este local teórico é Tsion – de lá se expedirá a Torá. 

É este lugar da identidade de uma dada geração (ou grupos 
significativos de uma dada geração) que se exprime na observância do dia. 
Shabat será sempre Shabat – o dia que D’us descansou. Mas tshulent ser 
Shabat não será eterno. As roupas não serão eternas, as cidades, os rabinos 
e, num tempo maior, as ideias de descanso não serão as mesmas. D’us e as 
ideias acerca Dele/Dela não serão as mesmas. Mas haverá Shabat e haverá, 
quero crer, judeu. 

Quando pela imaginação do midrash Moisés é levado por D’us a 
conhecer o futuro e o colocam na sala de aula de Rabi Akiva, milênio e 
tanto posterior a ele, não entende o que Rabi Altiva fala. A não ser pela 
referência a uma lei que Rabi Akiva atribuía a Moisés desde os dias do 
Sinai, Moisés não consegue reconhecer a própria fé da qual era fundador. 

O sagrado é que haverá Shabat no futuro, pois D’us descansou. Sua 
observância terá que preservar o senso de que D’us mandou e alguém 
deverá, muito além de seu discernimento, se sentir comprometido a cumprir 
esta mitzvá. 

O grande desafio para nossas gerações, tão profundamente laicas, é 
resgatar a noção de que ser mandado (metsuvé) é um componente 
importante do sentido; de que a observância não é uma restrição mas um 
discernimento de outra ordem: um compromisso. Desconfortavelmente 
próxima da obsessão e do controle, a questão da observância é a mais séria 
e profunda de todas as questões a serem colocadas por uma cultura. 

Descobrir-se mandado é poder romper com todas as relativizações 
que a racionalidade nos permite. É o resgate de um componente intuitivo e 
instintivo que, como dissemos, compõe o sentido. 
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Quando uma geração consegue sentir-se comandada, cabe a ela 
perguntar-se: de que maneira, honrando a percepção de mandados dos 
ancestrais, nós nos sentimos mandados? 

A formulação dessa resposta é o que de mais importante uma geração 
tem a legar para seu futuro.  

Abrir mão de nossos compromissos por conta do discernimento é 
romper com uma relação fundamental entre o passado e o futuro que nos 
permitiu tanta riqueza cultural e vitalidade. Por outro lado, abrir mão do 
discernimento por conta do compromisso é um suicídio cultural e 
civilizatório de iguais proporções. A Torá é ambos, compromisso e 
discernimento. Sem um destes pode ser qualquer coisa, mas não é Torá. 

Nunca, como nesta virada para o século XXI, encontramos compromisso 
e discernimento tão polarizados. O fundamentalismo e o laicismo são 
inegavelmente as duas forças mais pujantes de nossos tempos. A ausência de 
síntese não nos leva a ser dois povos, dois grupos, mas a ser nenhum. 

Kashrut – prática ou controle 

Há algum tempo inauguramos uma feira de produtos sem agrotóxicos 
como forma de afirmar nossa crença numa observância viva das leis 
dietéticas judaicas. É claro que kashrut continua sendo a coletânea de leis 
cuja função além de ritual indica também, em algum momento, uma 
preocupação com a saúde. Sabemos disso não pelo exemplo que 
comumente vemos utilizado para demonstrar tal ideia: a “carne de porco”. 
Embora esse tipo de carne transmita doenças, ela não é privilegiada como 
uma proibição na Israel antiga. Ela é sem dúvida uma das carnes proibidas 
pela kashrut, mas sua fama só surgiu por ser uma fonte primária de 
alimentação na Europa. Foi esse aspecto de segregação entre os judeus e a 
população em geral que lhe conferiu sua fama. 

Sabemos, no entanto, da preocupação com a saúde na kashrut por 
conta de alguns detalhes, tal como o desejo de se evitar a ingestão de 
sangue animal. A crença de que o sangue continha a alma e a personalidade 
do animal fazia temer-se que por sua ingestão um indivíduo adquirisse suas 
características. Havia uma preocupação, por assim dizer, que não era 
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ritualística somente, mas visava preservar a integridade do corpo-espírito, 
ou seja, da saúde. 

Essa preocupação parece ter-se perdido com o tempo. Os rabinos 
buscaram atualizá-la, mas seu conhecimento “científico” diferia muito pouco 
daquele disponível em tempos bíblicos e as adaptações foram relativamente 
pequenas. Porém a evolução nos últimos séculos foi impressionante. E a 
pergunta vale: não deveríamos estar atualizando a kashrut? 

Acredito que sim. Há um importante movimento nos Estados Unidos, 
conhecido como Eco-kashrut, que se propõe a ampliar as leis dietéticas 
judaicas de sorte a proibir, por exemplo, a ingestão de substâncias 
cancerígenas, híbridos transgênicos e agrotóxicos. 

Mas não acho que essa atualização deva parar por aí. A kashrut tem 
se tornado cada vez mais um elemento deliberado de controle e segregação. 
Comer diferenciado tem “permitido” ao judeu observante não se misturar 
com outros povos. Esta talvez tenha sido uma estratégia vitoriosa quando a 
nação judaica se achava ameaçada pelas culturas vizinhas no passado. Hoje, 
no entanto, essa estratégia é arcaica diante da cidadania e da base 
universalizante da cultura ocidental. Para as comunidades fora de Israel, é 
necessária uma tradição dietética que preserve nossa identidade, mas que 
não seja um mecanismo para a segregação. A identidade terá que se 
preservar sem lançar mão desse “recurso”. 

Segregar significa ter que se privar de comer na casa de amigos 
judeus ou não judeus. Significa não comer em restaurantes e viver uma vida 
distanciada da sociedade da qual se faz parte. Acredito que preservar a 
tradição e não consumir qualquer produto proibido, mantendo as leis de não 
se misturar leite e carne, são fundamentais para essa identidade. Mas a 
própria identidade se enfraquece quando usada para um comportamento 
defendido e inseguro. Se a kashrut serve para este fim, então ela carrega 
algo de anacrônico. Um anacronismo que é culpa nossa – desta e de 
algumas gerações do passado. 

Observemos alguns aspectos desse descuido que são perceptíveis a 
olho nu. Os açougues são muitas vezes malcuidados e insalubres. Os 
produtos que tentam imitar produtos de leite ou os que tentam imitar carne 
(os equivalentes a “elevadores” de Shabat da kashrut) são extremamente 
artificiais e nocivos à saúde, mas possuem selos de supervisão rabínica. 
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Corantes, substâncias com taxas de colesterol absurdas e cancerígenos 
recebem aprovação rabínica para deleite de antissemitas. Isto sem falar das 
questões morais relativas a preços e ganhos. Enfim, não há qualquer olhar 
de discernimento além do compromisso da mitzvá e me pergunto se a 
observamos corretamente. Estamos à espera de restaurantes e lojas de 
produtos kasher que, além de seguir a bula das recomendações rabínicas, 
zelem pela saúde e limpeza de seus produtos. Infelizmente, os rabinos de 
hoje não têm a mesma preocupação como os do passado para que os 
alimentos kasher representem o mais cuidadoso processo disponível para 
ofertar alimentos próprios ao consumo. Há algo não muito kasher no 
cuidado com a kashrut e com a exploração econômica que dela se faz. 

Outra pergunta importante é se estamos fazendo uso da kashrut como 
instrumento para ampliar “controle”. Há o perigo de idolatrarmos a forma, 
perdendo contato com seu conteúdo. Onde estão os profetas do passado que 
não denunciam esse risco? Para muitos, a kashrut se tornou um vício de 
eleição. Vejo às vezes em aviões um certo orgulho no olhar daqueles que se 
servem de refeições kasher. São diferentes não só porque o são, mas se 
alimentam desta diferença com um prazer que não parece em si muito 
kasher. Já ouvi falar de pessoas nos Estados Unidos que praticam um “Treif 
Day”, um dia em que se propõem desrespeitar as leis dietéticas 
propositalmente como uma prática para não se sentirem tão orgulhosas e 
virtuosas. Não devemos transformar nossos hábitos em formas hipócritas 
para nos sentirmos mais puros do que os outros. 

Um dos maiores méritos do judaísmo é ter sempre um elemento 
subversivo plantado no seio de tudo o que pareça absoluto e dogmático. As 
leis de proibições de trabalho do Shabat, dizem os sábios, se sustentam por 
um fio de cabelo; a figura do Messias possui um pedigree familiar bastante 
irregular; e mesmo nossa noção de “eleição” tem que se sustentar a partir de 
uma origem comum com os outros povos, através de Adão e Eva. 

A kashrut, no entanto, traz em si uma santa subversão. Nossas 
cozinhas separadas para leite e carne, nossos talheres separados e nossas 
regras para o intervalo de comer produtos de carne e leite – tudo isso se 
baseia no mandamento de “não cozinharás o cabrito (be-chalav imo) no 
leite de sua mãe” (Êxodo 23:19 e 34:26). Porém esta vocalização de ch-l-v 
como sendo chalav já foi posta em dúvida por importantes estudiosos. É 
que a Torá não é vocalizada e faria até mais sentido ler-se be-chelev imo, ou 
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seja, na gordura de sua mãe. Não é claro que as pessoas usassem o leite para 
cozer da mesma forma que usavam gordura animal para fazê-lo. 

Que os compromissos se sustentem por fios de cabelo não é 
problema, talvez seja esta a fonte de beleza desse incrível telefone-sem-fio 
que é a linguagem. Mas o discernimento inerente no compromisso, este não 
pode existir seguro por fios de cabelo. 

Preservar a linguagem junto com as ideias é uma arte difícil em 
nossos tempos. Hoje as linguagens criam suas próprias ideias e as ideias 
suas próprias linguagens. Talvez não seja por acaso que o verbo que melhor 
expresse o cumprir das mitzvot seja “observar”. Há algo de contemplativo 
na missão de juntar compromissos e discernimentos. 
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JUDAÍSMO RELEVANTE NO SÉCULO XXI 

Nilton Bonder 

Milênio e Shabat 

 dia 31 de dezembro do último ano do milênio no calendário ocidental 
coincidiu com uma sexta-feira à noite, quando começa o Shabat para a 

tradição judaica. 

Shabat é o conceito que propõe descanso ao final do ciclo semanal de 
produção, inspirado no descanso divino no sétimo dia da Criação. Muito 
além de uma proposta trabalhista já conquistada em grande parte das 
sociedades do planeta, o Shabat entende a pausa como fundamental para a 
saúde de tudo que é vivo. A noite é pausa, o inverno é pausa, mesmo a 
morte é pausa. Onde não há pausa, a vida lentamente se extingue. 

Para um mundo no qual funcionar 24 horas por dia parece não ser 
suficiente; onde o meio ambiente e a terra imploram por uma folga, uma 
pausa; onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo – o Shabat é 
uma necessidade do planeta. A terra, Gaia, nós e nossas famílias precisamos 
da pausa que revigora. Prazer, vitalidade e criatividade dependem dessas 
pausas que estamos negligenciando. 

Hoje o tempo de “pausa” é preenchido por diversão e alienação. 
Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações para não nos ocuparmos. 
A própria palavra “entretenimento” indica o desejo de não parar. É a busca 
de algo que nos distraia para que não possamos estar totalmente presentes. 
Estamos cansados mesmo quando descansados. E a incapacidade de parar é 
uma forma de depressão. O mundo está deprimido e a indústria do 
entretenimento só pode crescer nestas condições. 

Nossas cidades se parecem arquitetonicamente cada vez mais com a 
Disneylândia e o tipo de emoções que buscamos, também. 

Longas filas para aproveitar experiências pouco interativas. Fim de um 
dia com gosto de vazio; um divertido que não é nem ruim nem bom. Dia 
pronto para ser esquecido não fossem as fotos e a memória de uma 
expectativa frustrada que ninguém revela para não dar o gostinho ao próximo. 

O 




