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Em Monet e sua época: um almanaque do Impressionismo, o autor mostra que conhecer a arte do passado nos ajuda a entender
o mundo em que vivemos hoje. Por isso, propõe um percurso pela
vida e obra do artista francês Claude Monet (1840-1926), contextualizando sua produção e discurso e relacionando suas obras
com as de outros artistas da época e do mesmo movimento, o
Impressionismo.
A obra contextualiza o surgimento do Impressionismo partindo
do individual (anseios e interesses de Monet) para o coletivo (especificidades sócio-históricas e relações e influências de outros
artistas).
Na obra, os textos e as imagens estão organizados de modo
que os leitores tenham mais informações sobre as importantes
mudanças que esse movimento trouxe, ampliando o repertório
cultural dos alunos significativamente. Essa ampliação é o maior
objetivo do ensino da arte, pois é dessa forma que se abre espaço
para o diferente e para o outro, possibilitando assim a ressignificação de nossa própria cultura.
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