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CHI SIAMO

A I Bravissimi, Associazione Culturale Italiana di Londrina, é uma entidade de utilidade pública 

sem fins lucrativos com o propósito de divulgar a língua e a cultura italiana. A ideia para a 

associação se dá em 1992 a partir do evento Capriccio Italiano, recital promovido pelo Intermezzo 

Música de Câmara. Os concertos musicais do grupo Intermezzo, como também a realização de 

missas celebradas em italiano, formam em conjunto o princípio da associação. Ainda no ano de 

1992, a I Bravissimi passou a promover outras atividades culturais, como a Tavola di Poesia, a 

Festa di Santa Lucia e a exposição de fotografias da Itália. Em 1997 concretizaram-se também as 

missas celebradas em italiano e outros eventos culturais. Nesse cenário de acontecimentos, a 

primeira diretoria I Bravissimi tomou posse. 

Hoje, após vinte e quatro anos de existência, a I Bravissimi alcança não simplesmente a sua 

comunidade, como também as de cidades ou regiões longínquas, promovendo o contato com a 

cultura italiana meio a cursos e atividades ministradas de forma remota. O ideal da associação é 

precisamente o de difundir conhecimento a respeito da Itália em seus mais variados aspectos 

históricos, culturais e artísticos, proporcionando a aproximação dos descendentes italianos 

com a experiência de seus antepassados.
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BENEFICI 

A I Bravissimi concede muitos benefícios a quem se torna um de seus associados. O de maior 

destaque é o que garante descontos de até 50% em cursos e atividades exclusivos da associação 

- como, por exemplo, cursos regulares de cultura e língua italiana, intensivos e semi-intensivos; de 

conversação básica e avançada; Canta che ti passa, um curso em que se aprende o italiano por meio 

da música; cursos específicos para pronúncia; de história da língua italiana; também programações 

voltadas à arte, cujos cronogramas contemplam alguns dos grandes mestres das artes, como 

Leonardo da Vinci e Rafael; sobre São Francisco de Assis, o padroeiro da Itália e sobre Dante, o pai 

da língua italiana, além de outros nomes de relevância na literatura italiana.

Os associados têm direito ainda a encontros, presenciais e on-line, gastronômicos, artísticos, a 

palestras ministradas em italiano e em português, a concertos musicais e a encontros literários.
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PROFESSORI
É graduada em Letras e Mestre em Línguas Estrangeiras 
Modernas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). É 
instrutora dos idiomas Italiano e Português para estrangeiros 
(PLE) do Laboratório de Línguas da Universidade Estadual 
de Londrina desde 2012. Atua também como tradutora para 
empresas italianas, além de lecionar a língua italiana há mais 
de 20 anos. É coordenadora pedagógica da I Bravissimi.

É graduado em Lettere - Lingua e Cultura italiana: 
insegnamento dell’italiano a stranieri pela Università per 
Stranieri di Siena. É Mestre em Língua, Literatura e Cultura 
Italianas pela Universidade de São Paulo (USP). Atua como 
professor de italiano desde 2001, principalmente com aulas 
à distância, além de oferecer cursos personalizados que 
sejam particulares ou empresariais. Rafael Sozzi também 
presta serviços de tradução, como intérprete e também guia 
turístico na Itália.

Rafael Sozzi

Vanessa Araujo
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nossa equipe professores



É graduada em Letras, Mestre em Estudos 
Literários e Doutora em Estudos Literários 
pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Seu trajeto acadêmico esteve centrado na 
literatura italiana, em especial no que diz 
respeito ao escritor italiano Italo Calvino. 
Natalia ensina língua e cultura para módulos 
básicos e intermediários de italiano, além de 
promover cursos na área de estudos literários.

É Mestre em História da Arte pela Universidade 
de Florença (Itália), cidade onde também 
cursou Arte da Renascença na Florence 
University of the Arts e estagiou na prestigiada 
instituição museológica Galleria degli Uffizi. 
Bruna atua como professora e palestrante de 
História da Arte e de cultura e língua Italiana.

É graduada em Letras Vernáculas e Clássicas 
e Mestre em Literatura Comparada pela 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
ocasião em que estudou a literatura moderna 
inglesa. É professora de língua portuguesa, 
inglesa e também de módulos básicos de 
língua italiana.

Bruna Priscinotti 
Sahão

Ana Carolina Romero

Natalia Gomes Godoi
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DEPOSIZIONI

A I Bravissimi, cumprindo sua missão de promover a divulgação da Itália em todos os seus 

aspectos, oferecendo cursos de excelência sobre a História, cultura e língua italiana on-

line, permitiu-me ter acesso a conteúdo de qualidade, cuidadosamente elaborado e 

ministrado por profissionais capacitados e renomados. Adquiri conhecimento e desenvolvi 

habilidades que facilitam minha interação com meus familiares que lá vivem, além do resgate 

das minhas origens. Recepcionada de modo profissional e acolhedor, senti-me confortável 

para compartilhar dúvidas e experiências, inclusive com os colegas associados, pelos quais 

desenvolvi enorme respeito e carinho. Agradeço a oportunidade de associar-me a I Bravissimi. 

Arlete Del Mastro – Atibaia -SP
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Eu e meus filhos Isabella e Lucas, fazemos aulas na Associação I Bravissimi não apenas pelo 

aprendizado da língua italiana, mas também por todas as atividades e eventos que a associação 

promove e que nos possibilitam estar em contato com a nossa cultura italiana. A programação 

ofertada ao longo do ano é interessante e importante não apenas para a comunidade italiana, 

mas pra todos que se interessam pela língua, a cultura, a música e até a gastronomia italiana. 

Nós estamos muito satisfeitos com os cursos e com a programação da associação, e convidamos 

a comunidade a participar e se envolver.

Rogério Cascione

depoimentos Leve a I  Bravissimi para casa

A I Bravissimi proporcionou a mim e a meu filho Oliver, de 7 anos a oportunidade de aprender 

o Italiano de forma prática. As aulas são focadas na oralidade. Meu objetivo era falar italiano 

e já estou conseguindo me comunicar deste as primeiras aulas. A cultura também e sempre 

trabalhada em sala. As professoras são muito criativas e dinâmicas. A iniciativa de começar o 

curso de Italiano partiu do Oliver depois de assistir o curso “Canta Che Ti Passa”. Desde então, não 

parou mais de cantar as músicas e está apaixonado pela Língua Italiana. Usa o italiano sempre 

que pode em casa. As aulas para as crianças são lúdicas e encantadoras. A professora é cativante 

e o Oliver não esquece dela.

Ângela Sotti e Oliver Sotti Oliveira
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contato

Avental

Caneca

Pano de prato

Ecobag

Luva térmica

Azul ,  verde, 
vermelho e preto

500ml
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