APR E S E NTAÇ Ã O
O dossiê “Revoluções e Revoltas no século XX” traz artigos que analisam momentos
importantes da História contemporânea. A Revolução Russa que completou seu centenário em
2017, marcou a trajetória dos trabalhadores do mundo todo, tendo um grande significado para
o século XX. É imprescindível num momento em que o mundo novamente passa por uma
grande transformação social, política e cultural, convulsionada pela globalização, migrações e
novas relações de trabalho, tenhamos abordagens que nos possibilitem revisitarmos o passado
onde as lutas sociais foram imprescindíveis para organizar, promover e fortalecer os
trabalhadores, seus movimentos, suas reivindicações.
Os artigos presentes no dossiê desse número da Revista Madwarisawa, foram
apresentados durante a X Semana de História, da Universidade Federal do Amazonas em
2017, que teve como tema “Os 100 anos da Revolução Russa e o ensino de História”.
O artigo intitulado “Aliancistas e integralistas: disputas políticas e ideológicas no
Amazonas”, de Davi Monteiro Abreu, aborda através da historiografia os impactos da Ação
Integralista Brasileira (AIB) e a Aliança Nacional Libertadora (ANL) no Brasil e
especialmente no estado do Amazonas. Dois movimentos que tiveram impacto no Brasil nos
anos 30 e que acabou por influenciar as políticas regionais de outros estados brasileiros,
inclusive o Amazonas.
Já no artigo Instituições de ensino com inspiração anarquista no início do século XX,
Patrícia Cristina dos Santos apresenta o papel que instituições de ensino anarquistas tiveram
no processo educativo no Brasil. Um tema bastante instigante e importante sobre a educação
brasileira e sua expansão e a influência de determinados movimentos políticos no final do
século XIX e início do XX.
Os trabalhos aqui apresentados trazem temas diversos, mas possuem um único eixo
que é a importância da agência dos trabalhadores como protagonistas históricos de eventos de
grande impacto social no século XX. Portanto, são trabalhos resultantes de pesquisas
monográficas, PIBIC’S ou artigos para disciplinas que refletem sobre as inquietações de seus
autores (as), permitindo um diálogo rico sobre sujeitos, protagonismo, política e revolução.
Espero que seja uma ótima leitura para todos (as)!!!
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