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RESUMO

Este projeto tem o objetivo de relatar e avaliar o trabalho desenvolvido pela artista e
educadora, Irani Corrêa Pinto no período em que ministrou aulas de desenho e pintura em
seu atelier na cidade de Três Rios (Região Centro Sul no Estado do Rio de Janeiro) e
realizou cursos nas regiões adjacentes de Areal, Posse, São José do Vale do Rio Preto e
Sapucaia. Por meio desta pesquisa poderemos fornecer dados e incentivar a preservação
da memória cultural de Três Rios, através do resgate de imagens e das atividades
desenvolvidas pela artista em seu atelier e dos relatos obtidos sobre a sua contribuição ao
ensino de arte na comunidade Trirriense.
Palavras-chave: Ensino de Arte, Escolinhas de Arte, Artista Trirriense.
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