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Ricardo Brisolla Balestreri, 
gaúcho de Porto Alegre, 52 
anos, é o secretário de Segu-

rança Pública do Estado de Goiás 
há 7 meses. Ele foi nomeado para o 
cargo em substituição a José Eliton, 
o vice-governador que por mais de 
um ano ocupou a pasta. José Eliton 
saiu por um motivo: o governador 
o escolhera para fazer a coordena-
ção política do programa Avança 
Goiás, que teve início em janei-
ro deste ano. Ademais, José Eliton 
deve assumir o governo no próximo 
ano, já que Marconi deixa o cargo 
para se desincompatibilizar. É cer-
to que ele será candidato a senador.

Quando Marconi nomeou Ba-
lestreri para o cargo, todos se per-
guntaram: Quem é ele? De onde ele 
vem? O currículo universitário do 
novo secretário também causou es-
tranheza. Ele é formado em História 
pela Pontifícia Universidade Católi-
ca de Porto Alegre. Tradicionalmen-
te, o cargo de secretário de seguran-
ça pública é ocupado por bacharéis 
em Direito ou por oficiais militares.

O estranhamento maior veio 
de fato de Balestreri ter sido, du-
rante anos, presidente da Anistia 
Internacional do Brasil. A anis-
tia internacional é uma entida-
de que combate as ditaduras em 
todo mundo, defende os direitos 
humanos e denuncia a prática de 
tortura por policiais. Um secretá-
rio de Segurança Pública de for-
mação humanista e comprome-
tido com a promoção e a defesa 
dos direitos humanos? Inusitado!

Não, Marconi não perdeu o juí-
zo ao nomear Balestreri. Pelo con-
trário, teve mais um dos seus rom-
pantes de ousadia que muitas vezes 
surpreende até os mais próximos, 
mas que acabam dando certo.

Marconi nem mesmo conhecia 
Balestreri, pessoalmente. De algum 
modo, o currículo dele lhe chegou 
às mãos. Marconi viu neste currícu-
lo o perfil do profissional que que-
ria para a Segurança Pública. Tele-
fonou-lhe. Propôs-lhe um encontro 
em Brasília, num dia em que, coin-
cidentemente, Balestreri tinha ou-
tros assuntos a tratar na capital fe-
deral. Conversaram. O convite foi 
feito. Balestreri veio e assumiu.

O historiador, que foi presiden-
te da Anistia Internacional, não 
é, como pode parecer à primei-
ra vista, um estranho às ativida-
des policiais. Depois de deixar a 
Anistia Internacional, Balestreri 
começou a trabalhar com a polí-
cia. Não como policial, mas como 
instrutor, mentor, professor, o ho-
mem que vem forjando no Brasil 
um conceito moderno de polícia.

“A gente tinha um certo precon-
ceito contra a polícia, por causa da 
ditadura. Mas revi isso. Sinto-me 
mal com os meus preconceitos”, 
justifica o secretário. O preconcei-
to contra a polícia ficou para trás 
quando, logo após deixar a Anistia 
Internacional, recebeu um convite 
para estagiar na Polícia da Holan-
da. Convite estranho para quem 
atuava do outro lado. Mas a Ho-
landa é, como se diz, a Holanda. 
É o país que, sob ocupação nazis-
ta, tendo os judeus que andar na 
rua com a estrela de Davi no peito, 
o rei Cristiano também colou o in-
sígnia maldita no peito e declarou: 
“Eu também sou judeu”.

A Holanda tem uma longa tra-
dição de tolerância e acolhimento 
aos perseguidos do mundo. Terra 
de Spinoza, o filósofo luso judeu 
que divinizou a razão. Lugar onde 
praticamente não há crimes e onde 
a polícia, uma das mais eficientes 
do mundo, ensina cidadania aos 
moradores. Este foi um dos aspec-
tos que mais encantaram Balestre-
ri. “Descobri lá, na Holanda, que a 
polícia é uma grande promotora 
dos princípios da cidadania. E trou-

xe este conceito para o 
Brasil. Uma polícia que 
se porta de forma cor-
reta, dentro do quadro 
da moralidade e da le-
galidade, tem uma enor-
me liderança para puxar 
um projeto de transfor-
mação social. Às vezes a 
polícia não sabe, temos 
que dizer isso a ela”, ex-
plica o secretário.

Depois do proveito-
so estágio na polícia ho-
landesa, Balestreri foi, 
em 1988, convidado a 
dar aulas em academias 
de polícia no Brasil. Foi 
professor na Academia 
de Formação da Polícia 
Federal. Por fim acabou 
sendo nomeado secre-
tário nacional de Segu-
rança Pública, um dos 
cargos mais importan-
tes do Ministério Públi-
co Federal. Escreveu li-
vros sobre organização 
policial e proferiu inú-
meras palestras pelo 
Brasil afora. E, por fim, 
chegou a Goiás.

Depois de sete meses 
como secretário, Bales-
treri avalia que sua ges-
tão fez avanços estru-
turantes, trazendo uma 
visão mais moderna e 
científica para a segu-
rança. “Herdei coisas 
boas que vinham acon-
tecendo, melhoras que 
já vinham acontecendo, 
e isso facilitou”, observa. 
Reestruturar os órgãos 
de segurança com base 
em uma política con-

temporânea é, basicamente, o 
trabalho de Ba-
lestreri. “O go-
vernador me 
pediu muito 
isso. Criamos, 
então, um pro-
cesso de decisão 
mais colegiada, 
mais horizontal”, diz ele. 
O processo colegiado de decisões 
promove um engajamento de to-
dos que nele participam, gera um 
comprometimento maior e leva a 
decisões mais acertadas, porque 
construídas coletivamente, com 
ponderação e reflexão.

Isso fez os índices de crimina-
lidade cair muito. Como observa 
o secretário, nem sempre o cida-
dão comum percebe isso, porque 
não tem uma visão global da cri-
minalidade. “Ele acha que tem 
muito crime. E tem muito crime 
ainda”, concede o secretário. E os 
programas televisivos que inter-
nacionalizam a criminalidade, 
praticando o jornalismo mundo 
cão, ampliam a sensação de in-
segurança. Os apresentadores de 
TV contribuem para disseminar o 
medo e amedrontar a população.

Sete meses como secretário, 
avalia que fez avanços estrutu-
rantes, trazendo uma visão mais 
moderna e científica para a segu-
rança. “Herdei coisas boas que 
vinham acontecendo. Melhoras 
que vinham acontecendo. Gover-
nador me mediu muito isso. Cria-
mos um processo de decisão mais 
colegiada, mais horizontal”.

ÍNDICES EM QUEDA
Isso fez os índices de criminali-

dade caírem muito. Nem sempre o 
cidadão comum percebe isso, por-
que não tem uma visão global do 
crime. Ele acha que tem muito cri-
me. E tem muito ainda. Sem contar 
que que ele liga a TV. Mundo cão.

“Tentamos explicar a diferen-
ça entre segurança e sensação de 
segurança. Os 12 índices princi-
pais estão caindo, os dados estão 
disponíveis a questionamento de 
maneira transparente. As pesqui-
sas são feitas cientificamente e au-
ditadas permanentemente”, apon-
ta o secretário. Persiste um clima de 
medo, prospera uma cultura da in-
segurança. São fatores subjetivos 
e psicológicos que produzem um 
senso comum em contradição com 
a realidade. “Temos que ter com-
paixão e respeitar, mas esclarecer 
que esta não é uma visão científi-
ca”, insiste o secretário.

Apesar de tudo, ele admite, há 
quem se irrite com isso. A crimina-
lidade está caindo e tem gente que 
lamenta, em vez de celebrar. O se-
cretário prefere não aprofundar no 
tema, mas pode se tirar daí algumas 
ilações responsáveis. A criminalida-
de em alta facilita o atendimento da 
demanda daquela parte do apara-
to policial que exige sempre mais e 
mais poderes, inclusive extralegais, 
para agir contra a marginália. A re-
dução dos índices sem uso da vio-
lência desnecessária por sua vez 
desmente a tese, sem qualquer res-
paldo científico, que a única forma 
eficaz de combater a criminalidade 
é por meio da truculência policial.

Onde os índices apresentaram 
melhora sensível foi no Entorno 
de Brasília. Goiás é o único Esta-
do que tem duas regiões metropo-
litanas, com os problemas sociais 
que isto acarreta. Um é o Entorno 
de Goiânia. Outro é o Entorno do 
Distrito Federal. As cidades adja-
centes ao DF são em grande par-
te cidades dormitórios e estão em 
avançado estágio de conurbação. 
Brasília vai aos poucos extrapolan-
do o quadrilátero.

Os índices de criminalidade do 
Entorno do DF ainda são altos, ad-

mite o secretário. “Mas é a região de 
Goiás onde os índices mais caíram. 
Algumas taxas caíram extracomu-
nitariamente. Não quero dizer que 
estejam baixas. Vão continuar cain-
do num ritmo relativo. Logo chega-
ria a zero. Mas lá por janeiro haverá 
uma certa estabilização. Então ha-
verá oscilações sazonais”. Por isso, 
afirma o secretário, “temos que co-
memorar as taxas caindo. Goias é 
o Estado que mais derruba taxas.

POLÍCIA E  
DIREITOS HUMANOS

É possível compatibilizar uma 
polícia eficiente com respeito aos 
direitos da cidadania e obser-
vância dos direitos humanos. Há 
quem acredite que não. Consti-
tuição e direitos humanos só ser-
vem para atrapalhar. Balestreri 
não pensa assim.

“Totalmente compatível. Esta é 
uma questão importante, é o que 
fazem as boas políticas do mundo 
inteiro”, afirma o secretário. “Não te-
nho visão romântica”, diz ele. “Não 
quero uma polícia frouxa, quero 
uma polícia forte, enérgica, mas 
que respeite a moralidade e a le-
galidade. O policial não pode virar 
bandido para combater bandido. 
O policial não pode passar para o 
outro lado da fronteira moral, pois 
aí ele se contamina com o mundo 
das sombras. Ele tem que ser duro, 
tem que ser enérgico, mas não pode 
se permitir qualquer coisa. Porque 
só o bandido se permite qualquer 
coisa”, filosofa o secretário.

“Eu sou muito pé no chão, prá-
tico, mas também um penador. 
Gosto muito de uma frase de Ral-
ph Emerson: “O que você fala tão 
alto que não se escuta o que você 
diz”. O que quer dizer isso. Diz o se-
cretário : “O que se escuta é o exem-

plo. Polícia forte e enérgica, mas 
que dê exemplos de respeito moral 
e respeito legal. Podemos não gos-
tar das leis, mas temos que cumpri-
-las. Bandido faz tudo, porque não 
tem consciência moral, Para ban-
dido vale tudo. Mas nós temos que 
agir nos estritos limites da lei”.

Prossegue o secretário: “Para 
nós que administramos os moci-
nhos, nós não podemos nos per-
mitir ultrapassar as últimas fron-
teiras morais, porque temos que 
dar exemplos à sociedade. Temos 
que corrigir as injustiças, mas não 
podemos ser juízes e executo-
res. O policial pode até ter quei-
xas das leis. Mas eu digo para ele. 
Faça bem o seu trabalho, mas não 
queira fazer a parte dos outros, 
porque aí não vai dar certo”.

Ricardo Balestreri é um ho-
mem profundamente espiritua-
lizado, de profundas convicções 
religiosas, mas é, sobretudo, um 
humanista. Alguém que, mesmo 
não sendo “romântico”, como ele 
diz pragmaticamente, procura im-
primir no que faz uma marca de 
progresso cultural, um homem a 
serviço de uma causa.

Não por acaso estando Emerson, 
uma fonte de inspiração. Ralph Wal-
do Emerson nasceu em 1802, Nos 
Estados Unidos, onde morreu em 
1882. Foi ensaísta, palestrante, poe-
ta e filósofo, considerado um dos 
grandes defensores do individua-
lismo. O individualismo de Emer-
son não tem nada a ver com egoís-
mo, egocentrismo, coisas desse tipo. 
Tratava-se de proclamar em alto os 
direitos do indivíduo contras as for-
ças esmagadoras e alienantes do 
lado negro da sociedade e do Esta-
do. Ainda hoje o classificam como 
pensador “liberal democrático”, sen-
do que, nos EUA, “liberal” tem co-
notação de “esquerdista”.

Emerson foi o filósofo do trans-
cendentalismo, não à maneira de 
Kant, mas incrivelmente próximo 
de Spinoza, que identificava Deus 
com a natureza. A visão panteís-
ta de Emerson o levaria a um esti-
lo de vida quase ascético, pacifista 
e progressista. Foi um dos precur-
sores do estilo de vida que décadas 
depois seria chamado de “hippie”. 
Foi o mentor intelectual de Henry 
Thoreau, outro grande pensador 
americano libertário.

AVANÇOS
Dentro de uma visão humanis-

ta e democrática de segurança, de 
emprego da força somente a ser-
viço do direito, é consequencial 
que combater o crime é quase si-
nônimo de desenvolver inteligên-

cia. Ricardo Balestreri conta que, 
hoje, a SSP possui melhor mapea-
mento de atividades criminais or-
ganizadas. “Hoje temos equipa-
mentos sofisticados que muitos 
Estados não têm”, diz ele. “Criamos 
um software, desenvolvido pelos 
nossos técnicos, de identificação 
facial a partir de retratos falados. 
Você consegue pesquisar em fon-
tes abertas e fechadas a partir de 
um retrato falado”, informa.

Mas o grande problema ainda é 
o sistema prisional. Balestreri está 
empenhado em enfrentar o pro-
blema de frente.

“Não escondo a verdade. O 
maior problema é o problema pri-
sional. O nível é grave. Minas Ge-
rais melhorou, mas o sistema está 
em estado grave. Não justifica, ape-
nas explica. Há um acúmulo de 
problemas de décadas. O governa-
dor me pediu um estudo na sema-
na passada. Estudo técnico. Sobre 
como reduzir os problemas. Reu-
ni minha equipe técnica. O estu-
do está submetido ao governador. 
Estamos propondo um modela-
mento do sistema. Queremos re-
duzir de 141 para pouco mais de 
50 unidades prisionais. Vai ser bem 
difícil de fazer. Mas é possível. Esta-
mos aprontado seis presídios, um 
deles, robusto, para presos de alta 
periculosidade”, informa em pri-
meira mão o secretário.

Diz que está formatando o que 
chama de “Sistema Estadual Prisio-
nal”. O sistema atualmente é muito 
fragmentado. Todo mundo quer 
mandar no preso. Mas, no final das 
contas, recai sobre o poder Execu-
tivo a responsabilidade de mantê-
-lo e fazer cumprir as exigências hu-
manistas da Lei de Execução Penal.

Ao contrário do que derrotistas 
que apregoam ser cadeia “a uni-
versidade do crime”, Ricardo é da-
queles que acreditam ser possível 
ressocializar o homem que delin-
quiu. Regenerá-lo, como se diz em 
linguagem vulgar. Mas, para isso, é 
preciso que o Estado e seus agentes 
se engajem na luta em prol do ho-
mem. Há que se acreditar no ho-
mem. Mas há, sobretudo, que se 
aderir, sem reservas, ao espírito hu-
manista que preside a Lei de Exe-
cução Penal, e fazer todos os esfor-
ços possíveis para fazê-la cumprir. 
Ricardo Balestreri é o homem que 
pode fazer da polícia goiana um 
modelo de instituição cidadã, efi-
ciente, revestida de nobreza. Que 
não inspire terror, mas cative o res-
peito e a estima dos cidadãos. En-
fim, uma polícia de uma socieda-
de civilizada. Como a da Holanda. 
É possível chegar lá.

ENTREVISTA/RICARDO BALESTRERI

Um humanista no comando  
da segurança pública

Leitor de Ralph Waldo Emerson e defensor dos direitos 
humanos, o atual secretário de Segurança Pública quer 
uma polícia forte, enérgica, eficiente, mas que atue nos 
estritos limites da lei e que seja moralmente inatacável. 

O resultado desta sua orientação é que os índices  
de criminalidade estão caindo em Goiás

“  
A gente tinha 

um certo 
preconceito 

contra a polícia, 
por causa 

da ditadura. 
Mas revi isso. 
Sinto-me mal 
com os meus 

preconceitos”

Helvécio 
Cardoso
Da editoria de
Cidades
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Ricardo Balestreri afirma que existe  
mais sensação de insegurança do que 
insegurança:  “Tentamos explicar a diferença 
entre segurança e sensação de segurança. 
Os 12 índices principais estão caindo”

Ricardo Brisolla Balestreri, secretário de Segurança Pública, admite que os índices de criminalidade do 
Entorno do DF ainda são altos: “Mas é a região de Goiás onde os índices mais caíram. Algumas taxas 
caíram extracomunitariamente. Não quero dizer que estejam baixas. Vão continuar caindo”


