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O presente resumo tem como escopo abordar o tema do Constitucionalismo do 
Futuro e a Viabilidade do Direito Social a Moradia. Em primeiro plano, nota-se que o 
Direito Constitucional do Futuro tem a responsabilidade de manter-se como um 
direito fundamental a todos os outros ramos, com claras características de um direito 
social e que principalmente prioriza a aplicação real de direitos humanos. Com isso 
elencado, destaca-se que o direito a moradia é um direito social, garantido pela atual 
Constituição Federal Brasileira de 1988 e, que abraça totalmente aqueles que 
investiram seu poder no Estado, vale reforçar – o povo. Para tanto, como método de 
pesquisa, será utilizado o hipotético-dedutivo sabendo que esse referido método 
advém de uma suposição inicial, a qual pressupõe que o conhecimento base do 
tema não é suficiente para o completo entendimento do assunto. Sendo assim, 
pesquisas bibliográficas e documentais servirão de fundamento técnico e em 
simultâneo, de aprofundamento das problemáticas que o tema possa apresentar. Os 
objetivos principais desse trabalho em voga são, respectivamente, abordar o papel 
do Direito Constitucional na sociedade, como ele se coloca como um ramo do Direito 
que atua como fundamento a todos os outros ramos e como atua de maneira efetiva 
na sociedade com seus princípios tuteladores; demonstrar a importância dos direitos 
fundamentais presentes na Constituição, tendo como foco o direito social a moradia; 
por fim, frisar a viabilidade do direito a moradia no atual Direito Constitucional e o 
comprometimento disto no Direito Constitucional do Futuro. Com isso, há a sincera 
esperança de que o Direito Social a Moradia seja levado com a seriedade que 
demanda, por se tratar de algo essencial para o desenvolvimento e vivência digna 
do ser humano. 
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