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INTRODUÇÃO: 
 
Este resumo visa apresentar o produto desenvolvido pela Universidade de Passo 
Fundo (UPF) e pela Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF). O texto, 
faz um breve resgate histórico da realidade Beira Trilho e analisa as formas de 
promoção e garantia do direito à moradia. Há mais de dez anos atrás, 2004/2005 a 
CDHPF em parceria com a UPF e demais entidades, realizaram ações para mobilizar a 
comunidade Beira Trilho, com objetivo de identificar a problemática da violação do 
direito à moradia dos moradores da região lindeira dos trilhos que atravessam a cidade 
de Passo Fundo. Este trabalho resultou em estudos, seminários, documentário  e um 
diagnóstico da situação encaminhado as autoridades competentes. Agora, com a 
finalidade de retomar as recomendações realizadas e promover possibilidades de 
enfrentamento dessa realidade junto ao poder público desenvolvem-se estratégias de 
monitoramento com estudos, análises, formação e debates. Novo relatório será 
publicado. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A UPF e a CDHPF iniciaram em 2004 um projeto que teve por objetivo dar visibilidade 
do Beira Trilho Passo Fundo, trazendo a pauta ao debate público. Um grupo de estudos 
transdisciplinar, produziu materiais que subsidiaram o relatório de estudo de caso, 
publicado em 2005, sobre a situação de violação de direitos da população que habita a 
região dos trilhos. Com o objetivo de retomar esse trabalho e as recomendações 



 

 

deixadas no relatório de estudo de caso publicado em 2005, a CDHPF em parceria com 
a UPF e apoio da Fundação Luterana Diaconal e do Fundo Brasil de Direitos Humanos, 
iniciou a execução de um novo projeto, chamado "Monitoramento Beira Trilho de 
Passo Fundo". Este projeto tem por objetivo promover o empoderamento das 
lideranças comunitárias e grupos populares que lutam pelo direiro à moradia, monitrar 
as recomendações deixadas no relatório de Estudo de Caso (2005), a promoção de 
ações para reconhecimento da realidade mútua dos moradores, o diagnóstico das 
mudanças nos últimos dez anos, para criação de subsídos e elaboração de novo 
diagnóstico. Juntamente com estas ações, está sendo construído outro diagnóstico 
sobre os vazios urbanos de Passo Fundo, um mapeamento, que possa vir a servir para 
habitação popular e ou ainda que possa ser aplicado uma taxa munipal de IPTU 
progressivo. As atividades do projeto vem sendo realizadas desde setembro de 2015,  
com uma equipe multidisciplinar, composta por estagiários subsidiados pela UPF, do 
curso de Arquitetura, Serviço Social e Direito, representantes da UPF e CDHPF, que em 
conjunto e união de diferentes saberes, realizam o desenvolvimento e execução das 
ações deste trabalho. Das ações já realizadas, destacam-se visitas de reconhecimento 
das regiões dos trilhos, sendo Victor Isller, Vera Cruz, Valinhos, São Luís e Santa Maria 
II, para mapeamento dos locais  e das lideranças comuntárias; a realização de um 
Seminário; audiências públicas nas cinco regiões para retomar o trabalho realizado em 
2005 e dar início ao diálogo com a comunidade; a seleção e encontros de formação 
com acadêmicos voluntários para atuação no projeto; a pesquisa a campo com 200 
famílias com objetivo de retomar o diagnóstico anterior e incidência pública junto a 
autoridades (conferência cidades, Ministério Público Federal e outros). Hoje, o projeto 
está em fase de tabulação dos dados da pesquisa realizada para elaboração do 
diagnóstico da situação dos moradores Beira Trilho. Em novembro será realizado um 
Seminário para exposição do trabalho construído, para os moradores e poder público e 
a elaboração de um novo documentário com a UPFTV.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O direito à moradia adequada tem eficácia plena e gera para o Estado brasileiro a 
obrigação de o tornar efetivo com prioridade para a população mais necessitada e 
fragilizada em sua dignidade humana. É dever do poder público a promoção de 
políticas habitacionais e a efetivação deste direito. O projeto está trabalhando na 
perspectiva do fortalecimento da comunidade atingida, e pretende chamar a atenção 
do poder público para a resolução desta problemática. 
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