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A família brasileira – essa estrutura milenar, mutante, multifacetária, 
dinâmica – exsurge na aurora do século XXI como o ambiente e o espaço 
adequados à plena realização das pessoas que a compõe, convivam elas ou 
não. Também por isso, a cada uma dessas famílias, marcadas pelas alegrias e 
conflitos que pulsam entre as sístoles e as diástoles que dão ritmo as suas re-
alidades, além de afetos (afetividades, talvez), impõe-se observar, no desvelar 
de histórias traçadas por mãos leves ou com o recurso a traços carregados de 
dor, deveres como os que lhes impõem viabilizar o desenvolvimento e a tutela 
das vulnerabilidades de cada um dos seus, reafirme-se, convivam eles ou não.

Ao fomentar a existência em sociedade1, a solidariedade – esboçada aqui 
com contornos tais que permitem enxergá-la como princípio constitucional 
– irradia efeitos no desvelar de cada uma dessas realidades diuturnamente 
gravadas em telas, fotografias ou filmes em que são constantemente impressas 
as alegrias, as náuseas e as angústias, os momentos de êxtase e desespero, os 
sorrisos francos (ou não) e as lágrimas gestadas nos mais díspares sentimentos 
havidos no cotidiano do multifacetado, imprevisível e inimaginável universo 
das relações familiares. 

Aliás, tamanha a sua importância – e talvez por isso, ou, ao menos, 
também por isso, tenha sido transformada em lastro constitucional – que, ao 
permear as infinitas possibilidades contidas na profusão de cores, cheiros e 
sabores que ganham forma – e que, é preciso notar com Heisenberg, somente 
aí podem ser percebidos – em cada um dos instantes em que o futuro faz-se 

1 HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry; GAARDER, Jostein. O livro das religiões. Trad. Isa Mara Lando. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. p. 269.
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presente, permite, talvez, a utópica expectativa de sustentação da vida em so-
ciedade2 e, consequentemente, das vidas vividas (ou não) em família.

Mais pontualmente, ao informar o direito aos alimentos – tema em 
torno do qual gravita este pequeno ensaio –, talvez possa induzir à substitui-
ção do discurso assistencialista – construído na lapidação do vetusto officium 
pietatis e dos deveres de caridade nele contidos – que, aparentemente, ainda 
está a permear o senso comum imaginário dos juristas, por raciocínios que, 
estruturados sob (a) a ética da alteridade – permitindo que o outro se realize 
como o outro e não como eu desejo que o faça – e sob (b) o reconhecimento de 
vulnerabilidades como uma característica – e não como deficiência, problema 
de ordem moral ou, pior, fonte de condutas informadas por um nauseante 
dolo – possam, de algum modo, viabilizar a difusão da justiça social e da 
cidadania material nas cenas editadas pela law in action e, quiçá, nas histórias 
da vida privada.

Concebidos sob a luz de estrelas tão inspiradoras, desenhados a partir 
de traços que dão formas à solidariedade, os alimentos são ressignificados aqui 
como as pontes que poderão conduzir (ou não) a uma miríade de possibilida-
des que não seriam alcançadas, nem mesmo em pensamento, na sua ausência. 
Daí que, muito além da simples manutenção da vida3 – sendo certo que, nem 
sempre, considerando a realidade vivida e os problemas sociais existentes 
no Brasil, esse objetivo será atingido –, englobam, inexoravelmente, todo o 
necessário para que seu titular possa viver sua plenitude, o que pressupõe 
valorizar o viés imaterial encontrado nas prestações dessa natureza.

Assim, como sustentar, senão pelo viés existencial que informa as pres-
tações alimentares, a poesia – para alguns, certamente, a tragédia – contida 
nas letras do sempre magistral professor João Baptista Villela ao nos lembrar 
– ao dissertar sobre o dever atribuído aos pais de alimentar os filhos – do pe-
licano, animal que, quando nada mais tem para alimentar os filhos, dilacera 
a própria carne para que aqueles possam sobreviver4. Por tudo isso, muito 
além de socorrer ou assistir, alimentar é nutrir5, é atuar de modo a permitir a 
emancipação de alguém que não pode, por si, desvelar cada um dos mistérios 
que conduzirão (ou não) à felicidade, razão maior de nossas vãs existências.

2 MALINOWSKI, Bronislaw. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Trad. J. y M. T. Alier. Barcelona: Planeta-Agostini, 
1985. p. 39.

3 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 2. ed. São Paulo: RT, 1993. p. 14.

4 VILLELA, João Baptista. Procriação, paternidade & alimentos. In: CAHALI, Francisco José; PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha (Coord.). Alimentos no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 142.

5 FACHIN, Luiz Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo Código Civil brasileiro. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003. p. 285.


