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RESUMO: O presente estudo analisará o panorama da Rede de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas no Brasil com enfoque no Estado da Bahia. Para tanto, o 
artigo se iniciará da análise histórica sobre a escravidão humana, verificando o 
momento onde a sociedade passou a condenar a transformação do homem em 
mercadoria, trazendo à baila a diferença conceitual entre Tráfico de Pessoas e 
escravidão humana. Após, será analisada a tutela internacional dos direitos 
humanos e não violência. Na sequência será discutida a atuação da Rede de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado da Bahia, através do Comitê de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado, analisando a comunicação do 
Comitê com os municípios do interior do Estado da Bahia. Será debatido a 
mudanças legislativas no que concerne ao crime de tráfico de pessoas. No último 
capítulo serão retratados os resultados da pesquisa empírica. Para a delimitação 
dessa proposta, foi escolhida a análise de três cidades do interior baiano (Feira 
de Santana, Juazeiro, Porto Seguro) e Salvador, pois, são cidades, que nas 
pesquisas atuais, são consideradas polos da Rede Criminosa ao Tráfico de 
Pessoas. Dessa maneira, o futuro artigo se valerá da realidade dos municípios 
de Juazeiro, Feira de Santana, Porto Seguro e Salvador, com o fito de apresentar 
o panorama da comunicação de rede no Estado da Bahia. Nesse contexto, 
pretende-se então delimitar-se o tema por meio de três linhas de ação: a) 
Analisar, historicamente, a escravidão humana, e verificar o momento onde a 
sociedade passou a condenar a transformação do homem em mercadoria, isto 
é, identificar o início da tutela do ser humano contra a escravidão e a 
disseminação das políticas públicas que originaram a Redes de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas. b) Analisar a Rede de Enfrentamento de Tráfico de 
Pessoas do Estado da Bahia traçando um comparativo com a Rede de 
Enfrentamento nacional. A delimitação proposta tem justificativa, pois, a partir da 
observação da experiência da Rede de Enfrentamento Nacional, a essa 
modalidade criminosa, objetiva-se averiguar eventuais falhas e acertos na Rede 
Estadual. c) Discutir a atuação da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
no Estado da Bahia, através do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
do Estado, analisando a comunicação do Comitê com o interior do Estado. Para 
a delimitação dessa proposta, foi escolhida a análise de quatro cidades baianos 
(Feira de Santana, Juazeiro, Porto Seguro e Salvador), pois, são cidades, que 
nas pesquisas atuais, são consideradas polos da Rede Criminosa ao Tráfico de 
Pessoas. As cidades escolhidas para fim da produção do trabalho foram Feira 
de Santana, Juazeiro, Porto Seguro e Salvador, por apresentarem, estatísticas 
elevadas em relação ao crime de tráfico para fim de exploração sexual no Estado 
da Bahia. A escolha deveu-se pelo motivo principal as localizações geografias, 
ou seja, uma cidade fica no Norte do Estado, outra do Sul do Estado, a capital e 
o município que tem o maior entroncamento rodoviário do Brasil, que é o 
município de Feira de Santana. 
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