Maria Antonieta Alba Celani (1923-2018)
Professora Titular Emerita, iniciou o que viria a ser a pós-graduação na PUCSP
(e no Brasil), em 1968. Fundou o LAEL em 1971. Doutora em Letras AngloGermânicas, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 'Sedes Sapientiae', PUCSP,
com Especialização em Teaching English as a Foreign Language, pela Universidade de
Londres e Especialização pelo English Language Institute, da Universidade de
Michigan e pós-doutorado pela Universidade de Liverpool. Criou e comandou muitos
projetos de impacto no Brasil e no exterior, como o Projeto Ensino de Inglês
Instrumental, que atraiu apoio da CAPES, Fapesp e do Conselho Britânico e envolveu
vinte e duas Universidades Federais e as então denominadas Escolas Técnicas. Como
parte desse projeto, criou o CEPRIL, centro de pesquisa da PUCSP e do LAEL nos anos
1980, de onde vieram muitos pesquisadores atuantes até hoje. O projeto se expandiu e
passou a incluir outras línguas, passando a se denominar LINFE. Por muitos anos,
voltou-se ao ensino de inglês na escola pública, à formação contínua de professores, em
que, com suas ações, ajudou milhares de professores e alunos. Coordenou o Curso de
Especialização Práticas Reflexivas e Ensino-Aprendizagem de Inglês na Escola Pública,
oferecido pela COGEAE-PUCSP e financiado pela Associação Cultura Inglesa São
Paulo, da qual foi vice-presidente e onde criou a Faculdade Cultura Inglesa. Foi
agraciada com a Order of the British Empire por serviços prestados ao ensino e
aprendizagem da língua inglesa.
Pioneira, a professora Antonieta foi uma mulher à frente de seu tempo. Viveu
uma vida repleta, cheia de extraordinárias conquistas que mudaram para melhor a vida
de muita gente. Nós do LAEL somos gratos por termos tido a chance de conhecer,
estudar, ser orientados, trabalhar e estar juntos à professora Antonieta. Sua vida tocou
profundamente a vida de todos os que a conheceram. Por isso e muito mais, viverá para
sempre.

Com eterna gratidão, em nome do colegiado do Programa,
Prof Dr Tony Berber Sardinha
Coordenador
LAEL

