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HOMENAGEADA  •

Libânia Ferraz
Vaz Pinto

Pioneira na PM 
feminina, tenente-
coronel atuou 
na assistência a 
migrantes 

A Coronel Libânia Ferraz 

Vaz Pinto, de 74 anos, atuou 

durante 25 anos na Polícia Mili-

tar. Todo este período no grupa-

mento feminino da corporação. 

Natural de Capivari, interior de 

São Paulo, Libânia lecionou 

em sua cidade como professora 

rural em escola de emergência, 

até a unidade ser fechada. “En-

tão vim para São Paulo e in-

gressei na polícia feminina em 

novembro de 1969. Eu tinha 24 

anos, foi quando a polícia femi-

Civil e passei a ser Classe Dis-

tinta. Em 1970, foi formada a 

PM feminina e eu fui para 1º 

sargento”, contou.

Neste período, Libânia in-

gressou na Academia Militar, 

por meio de concurso público, 

e participou da primeira turma 

do CFO – Quadro Especial de 

Polícia Feminina 72, centro 

responsável pela formação 

das agentes. “Também traba-

lhei no COPOM, lecionei no 

curso de formação de soldado 

em 1980 e 1983 e em 1987 

fui para Assis. Formei uma 

turma de 35 soldados lá. Fui 

promovida a capitão. Retor-

nei para São Paulo e ocupei o 

cargo de major, trabalhei nos 

2º e 5º Batalhão de Polícia 

Feminina”. A tenente-coronel 

se aposentou em 1994 e foi 

condecorada com a Medalha 

Pmzito em 1º grau.
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Libânia se aposentou 
em 1994 e foi condecorada com 
a Medalha Pmzito em 1º grau
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ATUAÇÃO
Tenente-Coronel, como a senhora 
decidiu entrar para a polícia?

Eu estava prestando vários 

concursos públicos e uma amiga 

me falou da polícia feminina. Fui 

conhecer e prestei, passei. Eu estava 

bem preparada porque ia tentar para 

me efetivar no magistério. Mas, vi 

que era mais vantagem a carreira 

pública na polícia.

Seu trabalho foi mais 
intenso na parte operacional 
ou administrativa?

Fui mais operacional, trabalhei 

em Congonhas, nas estações ferro-

viárias e na rodoviária, que era em 

Guaianases. Fiz ações assistenciais, 

atendimento por telefone no CO-

POM, subcomandante dos batalhões 

(2º e 5º), além de outros locais.

Nesta trajetória na 
corporação, qual a ação 
principal que desenvolveu? 

Na época, São Paulo estava em 

pleno desenvolvimento, período da 

industrialização e vinham muitas 

pessoas das cinco regiões do Brasil 

para a cidade. Desembarcavam nas 

estações e aeroportos e ali eles preci-

savam de orientação. Hoje a polícia 

continua trabalhando nesse sentido 

assistencial. Nós tínhamos triagem e 

encaminhamento para estas pessoas e 

as empresas estavam procurando por 

mão de obra, naquele tempo tinham 

muitas vagas de trabalho.

Qual a sua avaliação sobre o 
governo do presidente Bolsonaro, 
até o momento?

Eu vejo que ele é bem intencio-

nado, o militar ama o Brasil, disci-

plinado porque qualquer lar, país que 

não tiver disciplina não tem como ter 

progresso. Para ter progresso tem que 

ter ordem, nosso país é agrícola, de 

terra boa. Ele está voltando também 

os olhos para o Nordeste e ele está lá 

procurando resolver o problema da 

seca.  Bolsonaro está no governo faz 

pouco tempo, resultado não se colhe 

de uma hora para outra. 

Teve alguma situação 
que te marcou na polícia?

Na rodoviária de fronte da estação 

Sorocabana, um senhor passou com 

uma menina ele tinha ficado recen-

temente viúvo e a sua filha estava 

chorando por falta da mãe. Ofereci 

abrigo, mas ele disse que ia para 

o litoral tentar distrair a filha do 

sofrimento. Ele voltou depois sem a 

menina e disse que não atendeu a mi-

nha orientação quando ofereci apoio 

assistencial e ela morreu afogada na 

praia. E isso me marcou muito. A 

menina tinha cerca de 10 anos.

Como analisa a Polícia Militar?
A polícia é o anjo da guarda da 

população, ela chega onde nenhum 

outro meio chega. Uma pessoa 

passa mal, antes da ambulância 

é a polícia quem está lá, 24h por 

dia ininterruptamente e mesmo na 

reserva continua trabalhando. Temos 

que enaltecer a imagem do policial. 

Agora nós temos que entender que 

vivemos em um país multirracional, 

não é fácil ser policial no Brasil, 

principalmente em São Paulo. 

AGRADECIMENTO
Eu quero agradecer a Doutora 

Hilda Macedo que criou a polí-

cia feminina, ela foi pioneira no 

Estado de São Paulo, no Brasil e na 

América Latina. A polícia feminina 

formou as policiais das forças arma-

das, lecionou para a primeira turma 

e incentivou as mulheres criarem 

coragem e partir para o campo de 

trabalho. A polícia nos encorajáva-

mos a enfrentar o problema.

Vida pessoal
Atualmente, a coronel mora no bairro do Butantã, capital. É casada 
e tem dois filhos adultos, um homem e uma mulher que seguiram 
a carreira de engenheiro elétrico e advocacia, respectivamente. 
Libânia disse que seu filho tentou seguir carreira na polícia, mas não 
foi possível por conta de seu condicionamento físico.


