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Perdemos um dos ícones da psicologia brasileira na área de desenvolvimento moral: Professora Angela Maria
Brasil Biaggio. Para nós, do Curso de Pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, mais do que isso. Perdemos um dos pilares do nosso programa; aquela que não só auxiliou a
implantar o curso de mestrado, mas divulgou a produção local e nacional no exterior. Perdemos a amiga e companheira,
parceira dedicada, entusiasta e espirituosa, mesmo nos momentos mais críticos, mas herdamos sua experiência, a
riqueza de conhecimentos que ajudou a construir, o modelo de se fazer ciência em qualquer circunstância e, acima de
tudo, a paixão pela academia.

A Professora Biaggio integrou, em 1987, o primeiro núcleo de professores do Curso de Mestrado do Departamento
de Psicologia. Aposentou-se em 1998, mas continuou trabalhando ativamente como professora colaboradora até o
seu falecimento. Entre seus trabalhos, destacam-se os livros Psicologia do Desenvolvimento, com primeira edição em 1975,
e Pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento, publicado em 1984. Realizou vários estudos, principalmente na área de
desenvolvimento moral, envolvendo questões afetivas na cultura brasileira e a relação com a ansiedade. Foi presidente
da Sociedade Interamericana de Psicologia, em 1993, e Presidente Honorária da Sociedade Brasileira de
Desenvolvimento Psicológico, em 1997.  No Brasil, participou do primeiro comitê de psicologia do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico entre 1976 e 1978, e foi representante da área da Psicologia
na CAPES entre 1990 e 1993. Seu último livro foi Lawrence Kohlberg: Ética e Educação Moral, publicado em 2002.

Professora Biaggio: foi um privilégio ter convivido contigo e compartilhado teu saber!

Cleonice Alves Bosa
Editora
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