In Memoriam

Izilda Malta Torres, 1952–2008
Izilda Malta Torres, Psicóloga, faleceu em primeiro de agosto de 2008, em São Paulo, vítima de neoplasia, que vinha tratando
há anos, resignadamente, sem qualquer demonstração a amigos e parentes.
Nascida em São Paulo, residia e tinha consultório particular na Vila Formosa. Era graduada em Psicologia pela UNIP em 1980,
graduada em Educação pela Unicastelo em 1995, Mestre em Educação pela PUC de São Paulo em 1994, Doutoranda do Setor NeuroSono da Unifesp, São Paulo, desde 2006.
Foi professora da Universidade Camilo Castelo – Unicastelo, nas disciplinas de Psicologia Escolar/Problemas de Aprendizagem
e Psicologia Experimental, de 1993 a 1995; das Faculdades Integradas Guarulhos – FIG, como supervisora em Terapia Psicomotora, de
1997 a 2003 e da Universidade Paulista – UNIP, nas disciplinas de Psicologia Construtivista, Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Psicologia Escolar, Psicologia Integrada e Psicologia Sócio-Interacionista, de 2001 a 2007.
No período de 2006 a 2008, participou decisivamente na elaboração do conteúdo programático e ministração do Curso de
Especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada aos Distúrbios do Sono, no setor Neuro-Sono da Disciplina de Neurologia da Unifesp. Através de seu esforço e idealismo, pudemos construir algo que objetivando treinar psicólogos para tão vasta e carente
área do conhecimento, preencheu um vazio em nosso meio acadêmico.
Conheci a Izilda quando juntas trabalhamos na Unicastelo, quando então já realizamos muitos trabalhos naquela época. Mesmo
depois de sairmos daquela faculdade, nos encontrávamos em eventos sociais e acadêmicos. Em 2005, manifestou interesse em nossas pesquisas no setor Neuro-Sono da Unifesp, o que culminou em seu projeto de doutorado e no curso de especialização, acima mencionado.
Izilda era uma aluna e profissional dedicada, sempre pesquisando e desenvolvendo novas técnicas para o atendimento de crianças. Trabalhava na linha Cognitivo-comportamental e tinha profundo interesse nas teorias de Piaget. Desenvolveu pesquisas sobre o
“jogo de percurso” e o “jogo de palitinhos” no diagnóstico e tratamento de crianças. Publicou o artigo “O brinquedo como instrumento
auxiliar para a análise funcional em terapia comportamental infantil” na Revista “Interação em Psicologia”, da Universidade Federal
do Paraná, em 2003. No setor de Neuro-Sono estava elaborando um protocolo de reabilitação cognitiva para crianças com Síndrome
da Apnéia Obstrutiva do Sono com o que se envolveu profundamente.
Grande amiga, estudiosa, excelente profissional, professora de vocação, sempre que possível dando aulas, essa era sua vida.
Reportou-nos que esta foi uma decisão consciente em sua vida, quando tinha à sua frente a possibilidade de trabalhar em uma grande
empresa e também a de ensinar. Dizia-nos, feliz, que tomaria a mesma decisão quantas vezes fosse provada, e que sabia de antemão que
a dedicação ao ensino furtava-lhe-ia muito conforto que a atuação profissional numa empresa poderia lhe facultar.
Sua contribuição acadêmica e clínica foi de muita importância e com certeza deixou frutos que continuarão se desenvolvendo.
Sentiremos sua falta nas salas de aula, nas festas, nas viagens. Por onde passou, deixou sua contribuição de alegria e disposição. Seu
sorriso ficará na lembrança de todos. Seu sorriso, mesmo ante sua condição de saúde, conhecedora de seu destino, calma, consciente e
tolerante, como quem protegesse seus circunstantes da inexorável consciência de nossa finitude, foi-nos sua última aula.
Deixou sua mãe de 95 anos, duas irmãs, sobrinhos e sobrinhos-neto, além de um incontável número de amigos, pacientes e alunos.
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