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RESUMO: O presente artigo trata do direito fundamental à moradia sob a perspectiva do Novo 
Constitucionalismo Pluralista Latino-Americano. A falta ou a precariedade das moradias é um 
aspecto que se encontra atrelado à desigualdade social. O tamanho do problema da moradia 
cresce juntamente com o tamanho das metrópoles, notadamente em países em que a exclusão e 
a desigualdade social são questões nunca resolvidas, como se dá na América Latina. O estudo 
se inicia com uma breve revisão bibliográfica acerca da disciplina do direito à moradia sob a 
perspectiva dos diferentes movimentos constitucionalistas, modelos de Estado e na teoria dos 
direitos fundamentais. Estabelece-se, com isso, a evolução do direito à moradia:  inicialmente 
uma forma de fruição do direito liberal de propriedade pelo seu titular, sendo posteriormente 
reconhecido como um verdadeiro direito, sob a égide do Estado Social, até o reconhecimento 
de sua íntima relação com o direito coletivo à cidade no Estado Democrático de Direito. Em 
seguida se realiza uma análise acerca do Novo Constitucionalismo Pluralista Latino-americano, 
diferenciando-o do Neoconstitucionalismo, e as concepções que traz consigo: buen vivir, sumak 
kawsay e a pachamama. Feito esse apanhado teórico, parte-se, então, para a análise da produção 
concreta do Novo Constitucionalismo Pluralista Latino-Americano, a partir do texto 
constitucional das Cartas do Equador, de 2008, e da Bolívia, de 2009, tidas pela doutrina 
especializada como as que melhor incorporaram os novos paradigmas desse modelo de 
constitucionalismo. A hipótese suscitada é a introdução de novos conteúdos e características ao 
direito fundamental à moradia tendo em conta a revisão de valores constitucionais promovida 
pelo Novo Constitucionalismo. Conclui-se o estudo com a percepção de que ambas as 
Constituições estudadas colocam o direito à moradia no patamar dos direitos fundamentais. 
Esse direito, portanto, é tido por estas novas cartas políticas como um pressuposto para a 
consecução dos seus próprios fins, quais sejam, o buen vivir e o sumak kawsay, ampliando o 
conteúdo do direito fundamental à moradia a partir de novas visões inspiradas na cosmologia 
dos seus povos indígenas originários. 
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