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Para encerrar a série especial do Mês da 
Mulher, o Delta é Delas traz uma história 
emocionante de superação e reinvenção atra-
vés do autoconhecimento. Dando uma verda-
deira aula de amor e respeito, Ângela Maria dos 
Santos, de 47 anos, teve sua carreira transfor-
mada ao descobrir o segredo para obter exce-
lência em qualquer área da vida, sobretudo na 
profissional; e que desde então tem trazido re-
sultados muito positivos.

De cara, Ângela afirma que sua primeira sen-
tença foi nascer menina em uma sociedade pa-
triarcal, regida essencialmente pelo machismo. 
Criada no interior de Goiás, ela conta que veio 
de uma estrutura familiar que refletia a socieda-
de arcaica, fazendo com que se sentisse cons-
tantemente diminuída simplesmente por ser 
mulher, e tendo que provar, para todos ao seu 
redor e na mesma frequência, sua inteligência e 
capacidade.

Consequência da tamanha pressão que sofreu, 
Ângela se casou aos 16 anos. Parou de estu-
dar no ensino médio. E dois anos depois conse-
guiu retornar ao colégio, onde se matriculou no 
segundo ano, com uma filha recém-nascida. A 
jovem teve que, desde cedo, arcar com a obri-
gação de ter que cuidar de um lar. Para aliviá-la 
de tantas cobranças, teve sua mãe como sua 
maior apoiadora. A matriarca nunca aceitou as 
condições impostas à filha e sempre a incenti-
vou a “sair do cativeiro” e tocar a vida por conta 
própria.

Pouco tempo depois, foi aprovada no vestibular 
e ingressou na faculdade de Direito, onde teve 
que levar sua filha, por diversas vezes, para 
acompanhá-la durante as aulas. “A rotina era 
pesada, pois cursava disciplinas pela manhã, 
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tarde, e às vezes, à noite, com criança peque-
na que queria apenas o colo da mãe. Depois 
das jornadas diárias, ainda havia o momento de 
fazê-la dormir; para tanto, tentava convencê-la 
de que ela precisava dormir cedo para que a 
“mamãe” pudesse estudar. Até o dia que fui sur-
preendida por ela, aos 2 anos de idade, dizen-
do-me que igualmente não poderia dormir, ou 
não passaria no vestibular”, o que a entristeceu, 
mas trouxe mais um motivo para dar continuida-
de aos esforços e dar o melhor exemplo possí-
vel para sua filha.

Após longos 4 anos conseguiu se formar e, 
meses depois, foi aprovada no concurso para 
delegada de polícia no Distrito Federal. No ano 
de 1999 ela tomou posse. Um ano depois, en-
gravidou novamente. “Segui durante todo o ano 
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fazendo plantões, até a última sexta-feira ante-
rior ao parto, que ocorreu na segunda-feira. Du-
rante este período, houve dias em que precisei 
interromper flagrantes para me deitar um pouco, 
pois meu filho, de algum modo, sentia e respon-
dia com contrações na barriga. Em outros, tive 
que ser forte, como no dia em que, de madru-
gada, com a barriga enorme, precisei ir a um 
local de duplo latrocínio“, recorda a delegada, 
evidenciando a ausência de empatia por parte 
da chefia da unidade.

A princípio, a policial achava que havia escolhi-
do a profissão pela inspiração e incentivo de um 
delegado aposentado e professor muito querido 
da universidade, que falava muito bem sobre a 
profissão, a investigação e a busca pela verda-
de; o que acabou atraindo o interesse da dele-
gada. No entanto, hoje, Ângela tem outra per-
cepção sobre o que a motivou a escolher essa 
carreira. “O meu Feminino foi muito machucado; 
e acho que, inconscientemente, eu escolhi uma 
das profissões majoritariamente masculinas e 
arquetípicas, já que quando se pensa no cargo 
de delegado logo se imagina um homem”, expli-
ca a goiana.

“Eu me masculinizei muito na minha profissão 
para ser ouvida. Durante muitos anos eu anu-
lei muito meu lado feminino, porque na minha 
cabeça, se eu deixasse transparecer, eu pode-
ria ser rotulada como incompetente ou qualquer 
outra associação que a sociedade faz; reforçan-
do, por exemplo, que mulher bonita é mulher 
burra ou que mulher inteligente é mulher feia. 
Essas coisas ainda pairam no inconsciente co-
letivo, e, na época que eu entrei na Polícia, era 
ainda mais forte”, relata a delegada.

Reviravolta

Toda essa situação foi fazendo com que Ângela 
ficasse internamente ferida; até que, em 2005, 
as coisas se agravaram, a ponto de ter uma 
crise de pânico no meio de uma investigação 
policial e foi parar no Pronto-Socorro. O médi-
co que a atendeu recomendou terapia e licença 

temporária, o que a deixou ainda mais abalada.

No entanto, foi a partir daí que a delegada co-
meçou a investir no autoconhecimento, por meio 
da terapia, valorizando mais seu lado feminino e 
olhando mais pra si, além de entender melhor 
as mulheres de maneira geral.

Os novos hábitos abriram seus olhos para mui-
tas coisas, tanto na vida pessoal quanto na pro-
fissional, tornando-se capaz de compreender 
melhor, por exemplo, casos que envolviam o 
ciclo da violência; as dependências emocional, 
econômica e de pertencimento; os motivos que 
levavamuma mulher a registrar ocorrências e 
voltar para o agressor, e etc. 

“Eu via as mulheres mais como as vítimas, prin-
cipalmente de violência doméstica, e eu queria 
que elas tivessem a mesma postura que a mi-
nha, mais proativa. Eu não entendia como era o 
ciclo da violência nem o porquê de as mulheres 
sofrem violência doméstica. E hoje vejo que é 
muito mais profundo do que a gente pensa. Foi 
a partir daí que comecei a curar as dores inter-
nas do meu Feminino”, conta a policial. 

Ângela frisa, ainda, que o machismo não é ex-
clusividade dos homens: “Pelo contrário, as mu-
lheres também reproduzem muito, porque é o 
que nos foi ensinado”, completa. O fato foi evi-
denciado quando a delegada demonstrou resis-
tência ao ser convidada para ser chefe adjunta 
na DEAM, justamente porque teria que trabalhar 
com mulheres. 

“Estava embutido na minha cabeça essa ques-
tão do masculino, então tudo que referia à mu-
lher era menor, era brincar de polícia, era coisa 
de mulherzinha. Ir para a DEAM foi uma grande 
lição na minha vida, um grande aprendizado en-
quanto ser humano. Aprendi a me ver como mu-
lher, a entender as outras mulheres e o ciclo da 
violência. Nós fomos criadas para competir en-
tre mulheres, para ter um marido e uma família. 
E por mais que trabalhássemos, a responsabili-
dade dos filhos e da casa sempre era cobrada. 
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Então eu fui entendendo toda essa complexida-
de que levava à violência de gênero”, esclarece 
a policial.

A delegada começou a investir, então, em cur-
sos e imersões sobre o chamado “Feminino Sa-
grado”, formando-se como Ginoterapeuta, linha 
que estuda a cura do ser integral por meio de 
saberes ancestrais femininos, como Liderança, 
Empatia, Flexibilidade, Criatividade e Intuição. 
“Não é lembrado que essas características são 
do Feminino, e que podem estar tanto no ho-
mem quanto na mulher. Quando o homem tem 
essa característica, é quando ele tem a habili-
dade de uma característica feminina. Esses co-
nhecimentos foram um divisor de águas na mi-
nha vida”, completa a terapeuta.

Experiência & Reinvenção

Sobre sua trajetória na Polícia, já foi lotada na 
DP do Riacho Fundo; depois realocada em Cei-
lândia, onde trabalhou por vários anos. Ela de-
sempenhou, ainda, o cargo de delegada adjun-
ta por três vezes nas Delegacias 8ª, 23ª e na 
DEAM; além de ter exercido o cargo de diretora 
da Divisão do Consumidor (DICON). 

Desde janeiro de 2019, Ângela é a delega-
da chefe da Delegacia Especial de Repressão 
aos Crimes de Discriminação Racial, Religiosa, 
por Orientação Sexual ou Identidade de Gêne-
ro, contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência 

(DECRIN); tendo colaborado como uma das 
escritoras do livro “Assédio: Vida de delegada”, 
que relata, em um dos capítulos, parte de sua 
jornada em forma de crônica.

“Eu já trabalhei em muitas operações significa-
tivas na Polícia, tanto na CORF, com organiza-
ções criminosas, quanto na Ceilândia, em várias 
operações relevantes. Coordenei a Operação 
das Cafetinas, ou Red Light, que envolvia, inclu-
sive, muitos políticos; e na DECRIN, o projeto 
que combatia os golpes contra idosos. Mas acho 
que o grande projeto, como pessoa e como pro-
fissional, foi trabalhar com mulheres. Esse foi o 
grande aprendizado que tive ao longo da minha 
vida”, compartilha a policial.

Família & Diversidade

Mãe da Lorena, da Mayara, do Luiz Antônio e 
do Emanuel, Ângela conta que a convivência 
com várias gerações traz uma gama maior de 
percepções e olhares; o que a faz, diariamente, 
crescer muito. Oposta à criação que teve, ela 
busca dar uma educação diferenciada, evoluin-
do e observando a modernização da sociedade 
através dos filhos. 

“Eu ter ido para a DECRIN também foi muito 
interessante, sobretudo por causada temática 
LGBT. Eu sou mãe da diversidade, meu filho 
é gay e eu assumo isso com o maior orgulho; 
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de atividade, de defender e de mostrar como 
é, principalmente para as famílias que às ve-
zes chegam lá com filhos LGBT e não aceitam. 
Geralmente a primeira violência que a pessoa 
LGBT sofre é dentro de casa, normalmente por-
que os pais não aceitam, têm vergonha, foram 
ensinados de uma outra forma; sem saber que 
ninguém escolhe ser LGBT, as pessoas nascem 
LGBT. Isso tem me ajudado muito a conversar 
com os policiais, a levar isso pra eles e para as 
pessoas”, explica a delegada.

Padrão DECRIN

Para Ângela, não existe “mimimi”: “Quando a 
gente brinca e ofende o outro, isso deixa de ser 
brincadeira e passa a ser ofensa. Então a gen-
te aprende muito a ser empático, a olhar aquilo 

que dói no outro, porque se dói no outro, é pre-
ciso respeitar. E entender, também, toda uma 
construção étnico-racial na nossa sociedade no 
Brasil. É um grande privilégio estar à frente des-
ta delegacia, que é pioneira no nosso país, e 
referência no atendimento, sobretudo da popu-
lação LGBT”.

Sobre os desafios de lidar com os mais varia-
dos núcleos, ela conta que tem que estar sem-
pre atualizada. “A DECRIN é um grande desafio, 
porque vou lidar com coletivos que são especia-
listas nos temas. Então é você calçar a chineli-
nha da humildade e aprender com esses coleti-
vos, com as pessoas e com as vítimas, que nos 
ensinam muito, todo dia. É uma grande lição, 
e a cada dia eu aprendo mais. A gente brinca 
lá na unidade, que não tem como passar pela 
DECRIN e sair a mesma pessoa. E é verdade. 
Com certeza você vai sair uma pessoa diferen-
te, uma pessoa melhor de lidar com as adversi-
dades, com a diversidade e com a pluralidade; 
compreendendo mais a dor do outro”, afirma a 
delegada.

Após a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão (ADO) n°26, reconhecida pelo Supe-
rior Tribunal Federal (STF), cujo texto equipara 
a homofobia ao crime de racismo; a DECRIN, 
com ativa colaboração de Ângela e da chefe ad-
junta Cyntia Cristina de Carvalho, foi a primei-
ra delegacia a criar o Procedimento Operacio-
nal Padrão (POP) tratando da homotransfobia. 
“Nós criamos o POP para padronizar, na Polícia, 
a aplicação dessa ADO para todas as delega-
cias do DF, incluindo seminários de capacitação 
para entender como mulheres e pessoas LGBT 
devem ser tratadas, respeitando, por exemplo, 
identidade e nome sociais”, informa a policial. 

“Isso é um grande avanço e é muito importante 
fazer parte disso, fazer parte dessa história, e 
ser referência para outras delegacias no Brasil. 
Hoje, já temos, por exemplo, outras delegacias 
sendo criadas e nos procurando para dar esse 
suporte. É uma grande honra e um grande pre-
sente para a população ter uma delegacia de 
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atendimento especializado com pessoas tão ca-
pacitadas”, complementa, grata, a delegada.

Para ela, a pauta ainda é considerada um tabu; 
mas diz que a sociedade está mudando e acei-
tando, aos poucos, as diferenças; caminhando 
no sentido dos Direitos Humanos. “Ninguém 
quer uma supremacia de um sobre o outro, mas 
que possamos conviver com as diferenças, com 
a pluralidade; que a diversidade converse entre 
si, sejaharmônicae possa viver feliz, que é o que 
a gente quer”, conclui aatual gestora.

O grande segredo

Com uma visão voltada ao cuidado e ao acolhi-
mento, Ângela trabalha também com a repres-
são, mas com caráter educativo, didático e pre-

ventivo; o que faz toda diferença no rendimento 
da unidade na qual comanda.

“Eu adoro trabalhar com investigação, mas isso 
não impede que eu seja humana, que eu seja 
justa, que eu possa fazer chefiar com liderança, 
e não com imposição. Eu gosto de uma chefia 
que eu chamo de “compartilhada”, na qual os 
chefes de sessão que trabalham comigo têm 
sua voz. Além de ouvir as pessoas, saber o que 
elas pensam e desejam, para que elas pos-
sam se encontrar enquanto pessoa, enquanto 
profissional, qual a sessão apropriada pra ela. 
A gente observa isso e não troca as pessoas 
simplesmente por imposição. Assim, as pesso-
as trabalham mais felizes, se tornam mais com-
prometidas. E eu acredito muito nisso. Acho que 
isso, hoje, é uma grande marca minha”, revela 
a policial.

Quebrando o paradigma de como um policial 
deve ser, Ângela apresenta, então, uma nova 
proposta de gestão, que até o momento, mos-
trou-se 100% eficaz. Uma forma de trabalho 
empática, colaborativa e consciente, indicando 
uma nova fase na Polícia Civil do DF. 

“Nós somos seres multifacetados. Eu posso 
usar essa minha leveza, essa minha amorosida-
de, para ensinar; e também posso ser mais dura 
quando eu precisar me impor enquanto delega-
da, numa rua ou numa operação policial. Mas 
que eu não preciso vestir o tempo todo essa ar-
madura, essa máscara desse policial duro, bra-
vo, rígido, que não tem sentimentos, amorosida-
de ou acolhimento. E eu posso fazer isso tanto 
com a população quanto com os servidores que 
trabalham comigo. Acho que essa, hoje, é a mi-
nha grande missão na Polícia Civil”, encerra a 
delegada terapeuta. 

Por fim, Ângela faz questão de agradecer sua 
equipe, parte fundamental no modelo de gestão 
que busca aplicar; e que contribui diretamente 
para seu desempenho exemplar enquanto che-
fe da DECRIN.
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