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Prefácio à segunda edição. 

Mauro W. B. de Almeida 

Maio de 2008 

Em Mariana Pantoja Franco. Os Milton. Cem Anos de história nos seringais. 

Rio Branco, Edufac, segunda edição, 2008.  

 

No prefácio para a primeira edição desse livro, mencionei a propósito da família do 

Sr. Mílton a seguinte frase: “Os homens são aquilo que eles fazem daquilo que fizeram 

deles”. Penso que essa formulação continua sendo apropriada, mas é preciso dizer algo 

mais após cinco anos passados entre a primeira edição e esta segunda edição.  

O que continua sendo verdadeiro é que o Sr. Mílton Gomes e D. Mariana fizeram 

sua própria história, a partir da situação de sobreviventes a massacres trágicos que se 

abateram ao longo do século XX sobre os povos de fala Pano das cabeceiras do Purus e do 

Juruá. Essa história não foi apenas de sobrevivência, porém: foi de nova fundação, com 

conquista de direitos, de território e de dignidade. O livro de Mariana Pantoja mostra tanto 

aquilo que fizeram aos índios Pano -- as correrias e o raptura dos laços sociais com a vida 

da aldeia, o rapto de crianças e sua vida posterior em espaços marginais, a subordinação ao 

trabalho nos seringais e a existência descriminada sob a pejorativa denominação de 

“caboclos do Mílton” --, e aquilo que esses sobreviventes conseguiram fazer de suas vida, 

reconstruindo uma coletividade moral dotada de dignidade e auto-respeito.  

Quando Mariana Pantoja publicou seu livro pela primeira vez, os Míltons haviam 

feito uma grande conquista, na qual ela teve uma parte como assessora, que era se tornarem 

livres do regime dos patrões e dos barracões. Foi quando os Míltons, junto a Chico Ginu e a 

outros seringueiros, e em aliança estreita com Macedo, tomaram a frente do movimento que 

implantou a Reserva Extrativista no Alto Juruá. Mariana Pantoja, ouvindo as vozes dos 

Míltons, mostrou como se deu essa grande façanha que foi a reconstrução de vidas 

coletivas sob as terríveis condições da sociedade seringalista, do ponto de vista daqueles 
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sobreviventes aos massacres, discriminados como “caboclos”, desgarrados de seus laços 

sociais originais.  

A originalidade profunda do enfoque de Mariana Pantoja foi ter acompanhado o sr. 

Mílton e Dona Mariana ao longo da construção de seu coletivo, destacando como elemento 

principal dessa construção o cimento do afeto, estabelecido entre pessoas -- marido e 

mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, tomando essas relações como relações 

construídas pelo amor e pelo cuidado, e não como resultantes de laços biológicos. Os 

Míltons são parentes porque se fizeram assim. E é sobre esse parentesco construído pela 

bela teia de afeto que se estabeleceu uma trajetória coletiva, que destacou a coletividade 

dos Míltons dentre os demais seringueiros. Os Míltons foram discriminados como 

“caboclos”, antes e depois da luta pela conquista da Reserva Extrativista do qual foram 

parte importante. São eles que, assumindo sua identidade de índios Kuntanawa, hoje lutam 

pela Terra Indígena dos Kuntanawa, reagindo assim a um quadro de discriminação que 

infelizmente a criação da Reserva Extrativista não eliminou, e que Mariana Pantoja 

descreve no seu importante Posfácio para esta nova edição. Neste Posfácio Mariana Pantoja 

também descreve o importante papel que o uso do nixi-pae, o cipó dos seringueiros e o 

ayahuasca dos moradores urbanos, teve na autoconstituição ontológica dos Kuntanawa 

sobre a base da comunidade de afeto e parentesco.  


