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Note for the seCoNd edItIoN
The newly revised, expanded and bilingual edition of this book marks the ten year an-
niversary of José Márcio Corrêa Ayres’ death (1954-2003). Ayres was a scientist native 
to Brazil’s Pará State in the Amazonian region. The first edition, distributed at no cost to 
libraries and educational and research institutions throughout the country by the bio-
logist’s family, has been out of print for some time—an indication of the enthusiastic 
reception the book met among those interested in understanding contemporary issues 
in Amazonia though the story of one man’s life. Ayres was a primatologist who sought, 
with a rare passion, to make science a topic of public interest and of survival for peo-
ple like the inhabitants of the floodplain forests (várzea) of the Mamirauá and Amanã 
Sustainable Development Reserves in the state of Amazonas. The movement he began 
there, together with his partners within Brazil, overseas and especially the local commu-
nity, made Ayres’ entire life worthwhile. 

NotA À SEGuNdA EdIção
Uma nova edição, revista, ampliada e bilíngue, desta obra se faz oportuna nos dez 
anos de celebração da morte do cientista paraense José Márcio Corrêa Ayres (1954-
2003). Além disso, a primeira edição, distribuída gratuitamente pela família do 
biólogo a bibliotecas e instituições de ensino e pesquisa de todo o país, esgotou-se, 
indicando a acolhida obtida entre aqueles interessados em conhecer a contempo-
raneidade da história da Amazônia a partir da história individual de um homem. 
Um primatologista que buscou, com rara felicidade, fazer da ciência um assunto 
de interesse público e da sobrevivência do cidadão comum, como os habitantes 
das matas de várzea das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e 
Amanã, no Amazonas. Ao fazer este movimento, apoiado por seus pares no Brasil 
e no exterior e, sobretudo, pela comunidade da região, José Márcio Ayres fez valer 
toda a sua vida.
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Apresentação

Somente quando o Homem e a Terra são aliados é que podem 

criar uma força capaz de resistir à destruição do mundo.

A Terra, Mãe dos Homens, é um ser pacífico, opulento e 

generoso.

Agredi-la constitui, para nós, o risco de ficarmos órfãos – 

despojados e desabrigados numa Terra moribunda.

Ápio Campos | 1995 

Este livro sobre a vida de José Márcio Corrêa Ayres traduz uma 
Esperança para o Homo sapiens e o Amor de sua estimada genitora 
Iza, de seu pai, de seus irmãos, de seus filhos e de seus numerosos 
amigos, decorrente de sua personalidade e de seu trabalho 
hercúleo desenvolvido na Reserva de desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá, no Estado do Amazonas (Brasil).

A Esperança é traduzida na concretização, cada vez maior, da 
conservação do meio ambiente. Há, entretanto, contradições nas 
propostas dos representantes das nações de alto poder decisório, 
como a efetuada recentemente em Copenhague (dinamarca), 
voltadas, sobretudo, para o aquecimento global, mas cujos 
resultados deixam muito a desejar. os chefes de Estado discutem 
amplamente, sem percalços políticos, econômicos e étnicos, 
sugerem modelos e ações básicas imediatas e, em médio prazo, 
assinam acordos, tomam, como se diz entre nós, o famoso cafezinho, 
mas a efetivação do que ajustaram para a proteção do planeta vai 
ficando para a próxima reunião, para o próximo encontro, para o 
próximo cafezinho...

Mas todos nós continuamos com Esperanças pela conservação 
da natureza, sempre com preocupações para o futuro da 
humanidade, representadas pelas perdas dos nossos bens terrenos, 
sobretudo para a futura juventude, no sentido de não perder o 
usufruto das belas paisagens, dos macacos, do pau-rosa, das lindas 
flores, dos frutos, das castanheiras, das borboletas azuis, dos 
adornos, dos rios de água doce, da temperatura agradável, do canto 

dos rouxinóis, do amor e de outros esplendores que nos adornam.
o trabalho de José Márcio Ayres, o modelo de desenvolvimento 

sustentável da biodiversidade por ele desenvolvido, pioneiro em 
nível mundial, iniciado por um jovem quando tinha seus 25 anos de 
idade, com a colaboração de eminentes cientistas, dos habitantes da 
região do município de tefé e do Governo do Estado do Amazonas, 
tem sido mais conhecido e destacado fora do Brasil. É importante 
enfatizar, por exemplo, que as visitas a essa área de conservação de 
Mamirauá – o ecoturismo – são muito mais numerosas por pessoas 
de outras nações que de brasileiros, como a de Bill Gates, renomado 
especialista mundial em informática, mas não se pode esquecer, 
todavia, as visitas do então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Lembro, com certo desconforto, que já enviei para alguns 
legisladores brasileiros exemplares do livro do poeta e escritor 
thiago de Melo sobre Mamirauá, mas não tenho notícias do 
recebimento dessa excelente exaltação ao trabalho lá desenvolvido. 
A abrangência do trabalho de José Márcio e, evidentemente, de 
seus companheiros de jornada e de Esperanças, tem encantado 
os seguidores de suas ideias, destacando-se, por exemplo, a 
implantação na Argentina, na área das Missiones, de um modelo 
de desenvolvimento sustentável, semelhante ao de Mamirauá, e 
que recebeu a denominação de Reserva José Márcio Ayres. Não 
podemos deixar de realçar que José Márcio auferiu vários prêmios 
pelo seu trabalho, lembrando, entre outros, o da World Wildlife 
Fund (WWF), em Buenos Aires, em 1995, e o da Rolex, entregue em 
tóquio (Japão), em 2002.

Em dezembro de 2008 estive em New York e visitei, no Hospital 
Mount Sinai, o dr. James Holland, médico que tratou a enfermidade 
de José Márcio. ora, meu filho faleceu em 2003 e já havia decorrido 
cinco anos, mas a primeira pergunta do seu terapeuta foi esta: “E o 
trabalho de seu filho em Mamirauá tem tido continuidade?”.

o Amor é representado pelo carinho que a ele era dedicado 
por todos os seus ascendentes, descendentes, colaterais, amigos 
de todas as partes do mundo, traduzido por numerosas mensagens 

A force strong enough to take on the destruction of the world will 

only will be created when Man and Earth become allies.

Mother Earth is a pacific being, opulent and generous. 

Harming her leaves us at the risk of being left orphans – disowned 

and unsheltered on a dying planet. 

Ápio Campos | 1995 

this book, which tells the story of José Márcio Corrêa Ayres’ life, 

carries with it a hope for homo sapiens and the love of his dear mother 

Iza, his father, his brothers, his children and numerous friends who 

remember the person that he was and the herculean task which he took 

on at the Mamirauá sustainable development reserve in Amazonas 

state, Brazil. 

We know this hope exists because of the continual spread of 

environmental conservation. there are, however, contradictions in plans 

laid by those representing powerful nations (such as those recently 

put in place in Copenhagen), mostly aimed toward global warming 

but whose results leave much to be desired. heads of state debate at 

length, free of political, economic and ethnic agendas, suggest models 

for immediate basic actions and on the medium term, sign agreements 

and meet for the classic friendly cup of coffee. But effective changes for 

protecting the planet get pushed back to the next meeting, the next talk, 

the next friendly cup of coffee…

But we all continue to carry the hope that nature will someday be 

protected, always concerned with the future of humanity as it faces losses 

of planetary resources and especially with future generations’ ability to 

enjoy the beautiful landscapes, the monkeys, the rosewood, beautiful 

flowers, fruit, nut trees, blue butterflies, the fine things in life, fresh river 

water, comfortable temperatures, the song of nightingales, love and the 

other splendors with which we are graced.

the pioneering sustainable development model for biodiversity  

developed by José Márcio Ayres together with eminent scientists, 

inhabitants of the tefé region and the Amazonas state Government 

beginning when he was just 25 years old was the first of its type and has 

received greater recognition outside Brazil than at home. It is noteworthy, 

for example, that ecotourism at the Mairauá reserve mostly comprises 

visitors from abroad, including Bill Gates. the reserve has also received 

visits from former President of Brazil, fernando henrique Cardoso.

I recall having sent copies of the excellent book on Mamirauá written 

by poet and author thiago de Melo to some Brazilian legislators but 

unfortunately did not have any feedback as to its receipt. the work done 

by José Márcio and, clearly, those who joined in his hope, has enchanted 

those who agreed with his ideals. In the Missiones region of Argentina, 

a sustainable development model similar to that at Mamirauá has been 

established and named reserva José Márcio Ayres. And we must not 

forget the many awards received by José Márcio for his work, including 

the 1995 World Wildlife fund (WWf) award in Buenos Aires, and the 

rolex Award in tokyo in 2002.

In 2008, I visited New York and went to see dr. James holland at 

Mount sinai hospital, the doctor who treated José Márcio’s illness. My son 

had passed away five years earlier in 2003, but his doctor’s first question 

to me was, “And has your son’s work at Mamirauá been carried on?”

the love and sentiment of his family members, both older and 

younger than him as well as friends from across the globe are evident 

in the numerous messages throughout this book. I must especially 

mention my dear wife Iza, who insisted on publishing this book on 

the perseverance of José Márcio’s ideals about the conservation of 

biodiversity. Iza’s tenacity is evident in the way she kept files of his many 

outstanding works, publications, interviews and tributes but also of small 

details of his life—a sign of her loving admiration of Marcio’s work. We 

would at times speak of this inquietude of hers which only now, beyond 

the physical realm, must be bringing her much happiness. 

one of the things I would like to say is that we were of the tranquil 

opinion, with the certain vanity of proud parents,  that José Márcio 

deserved to have won a Nobel Prize for Biodiversity Conservation. 

his work, and what he believed in, applies to all places on the earth, 

all people, political regimes, ethnicities, religions, personal income 

InTroduCTIon



10 José Márcio Ayres GUArDiÃo DA AMAZÔNiA 11

constantes neste livro, não podendo deixar de realçar, todavia, 
minha querida esposa Iza, a qual insistia na publicação de um 
trabalho, de um livro, como o que ora está sendo apresentado, 
sobre a perseverança de José Márcio em seu ideal pela conservação 
da biodiversidade. A tenacidade de sua mãe era traduzida, em 
seu dia a dia, pela guarda em pastas especiais de trabalhos, 
publicações, entrevistas e homenagens, de relevo, em sua maioria, 
mas até de pequenos detalhes da vida de seu filho, demonstrando 
seu embevecimento pelo lavor de seu descendente. Algumas 
vezes conversávamos sobre esse seu anseio que somente agora, 
escapando seu alcance material, deve estar lhe trazendo muitas 
alegrias no além...

um dos pontos que desejo destacar era que nós julgávamos, 
com placidez, mas com certa vaidade de pais orgulhosos, que José 
Márcio, pela sua concepção incomum e seu devotamento a uma 
causa de interesse mundial, sem visar compensações de qualquer 
natureza, deveria ter recebido um Prêmio Nobel de Conservação da 
Biodiversidade. Eis que o tema por ele abordado e defendido, com 
grandeza e desprendimento, abrange todo o planeta terra, todos os 
povos, todos os regimes políticos, todas as etnias, todas as religiões 
professadas, todos os rendimentos financeiros pessoais ou coletivos, 
todo o poder bélico capaz de gerar violentos conflitos entre nações e 
destruir completamente o sítio onde vivemos, transformando-nos em 
futuros homossauros causado pelo impacto de um aerólito chamado 
Homo sapiens...

Parabéns, assim, para a Iza, aquela pessoa extraordinária e 
excepcional que aspirou por este livro, hoje concretizado com as 
preciosas colaborações da jornalista Rose Silveira e da carinhosa 
e devotada sobrinha, professora Ana Rita Pereira Alves, atual 
dirigente do Instituto de desenvolvimento Sustentável Mamirauá. 
Reiterando um dos temas abordados nesta apresentação - o Amor 
ao José Márcio por todos a ele dedicado –, lembro uma sábia 
mensagem, que corresponde a esse sentimento: “Aqueles que 
amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós”.

Não posso deixar de destacar as palavras proferidas por José 
Márcio antes de seu falecimento, traduzindo seu Amor ao próximo:

“o alívio da pobreza na Amazônia só pode ser feito se 
diminuirmos a migração da zona rural para as grandes cidades. Para 
mantermos a população humana na zona rural, além de darmos 
infraestrutura escolar, sanitária e médica, precisamos manejar os 
recursos naturais de forma sustentável com base científica sólida e 
assim manter a estrutura dos ecossistemas através da conservação 
dos processos ecológicos e evolutivos”.

manuel ayres

and economies, weapons which could lead to violent conflict 

between nations and completely destroy the natural world we live in, 

transforming us into future homosaurs, result of the impact from a 

meteor called Homo sapiens…

so congratulations to Iza, that extraordinary and exceptional person 

who gave life to this book. It  became a reality thanks to the invaluable 

collaborative efforts of journalist rose silveira and Professor Ana rita 

Pereira Alves, José Márcio’s caring and devoted niece and current 

director of the Mamirauá sustainable development reserve. As I stated 

above, José Márcio was much loved by those around him and I often 

recall these wise words: “those we love never die, they just move on 

before we do.”

I can’t help but also remember the words José Márcio spoke before 

he died, which show how he loved others:

“We will only be able to reduce poverty in the Amazon if we can 

reduce migration from rural areas to the large cities. In order to keep 

people in the countryside, we not only have to provide schools, public 

sanitation and medical infrastructure, we have to manage natural 

resources in a sustainable manner, based on a solid scientific foundation 

so the structure of ecosystems can be maintained through the 

conservation of ecological and evolutionary processes.”

Manuel Ayres
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Prefácio

AutOr DA mElhOr históriA

o primeiro dos “grandes projetos”, de um ciclo que mudou 
em profundidade e em definitivo a feição da Amazônia, 
mantida em seus traços básicos até então, entrou em 

operação em oriximiná, no extremo oeste do Pará, em 1979. Nesse 
ano começou ali a extração de bauxita pela Mineração Rio do 
Norte, empresa formada pela então estatal Companhia Vale do Rio 
doce em sociedade com um grupo de multinacionais do cartel 
do alumínio. Para que a MRN, hoje uma das maiores produtoras 
mundiais, se estabelecesse com suas minas enormes, foi criada 
uma reserva biológica do outro lado do rio trombetas, onde a 
mineradora instalou seu terminal portuário. Era a contrafação aos 
danos ambientais que a companhia praticaria, como quase destruir 
o belo lago Batata com os rejeitos de bauxita e lançar no espaço o pó 
vermelho da secagem do minério.

A reserva protegeria a tartaruga, que integrava então uma lista 
de animais ameaçados de extinção na Amazônia. o IBdF (atual 
Ibama) manteria fiscalização permanente sobre as praias nas quais 
o animal procriava, enquanto estimularia a substituição da pesca 
indiscriminada e predatória pela criação racional. Manteria os hábitos 
de consumo da população sem pôr em risco a espécie. Para que o 
empreendimento fosse aprovado, porém, Brasília exigiu que todas as 
pessoas que morassem no interior da reserva fossem remanejadas. 
Não importava que o local fosse habitado há dezenas de anos (mais 
de um século) por descendentes dos escravos negros, fugidos do 
cativeiro para formar os seus quilombos. Nem que eles, mesmo 
pescando tartarugas para vender ou comer, estivessem perfeitamente 
integrados ao ambiente. o radicalismo era total, a pureza ecológica 
absoluta. ou era para afastar qualquer força de resistência – e 
contraste – ao “grande projeto” que se estabelecia na região?

A manutenção dos quilombolas exigiu uma luta de vários anos e a 
demonstração de que sua presença era compatível com a unidade de 
conservação. Mesmo assim, os danos já haviam sido causados e certo 

desvio cientificista se consolidara; de que a natureza só seria mantida, 
em sua exuberância original, se o homem fosse colocado a distância. 
um purismo escolástico que causa ainda prejuízos aos esforços para 
harmonizar a presença humana nos domínios da natureza.

José Márcio Ayres, o personagem deste livro, se consolidou 
como um dos mais importantes cientistas já nascidos no Pará 
(e na Amazônia) sem nunca padecer desse mal. Ele parecia 
seguir a carreira convencional do pesquisador que se dedica 
obsessivamente a um tema e o aprofunda a minudências rococós, 
desligando-se do mundo em volta. Ele, pelo contrário, sempre 
esteve com os olhos abertos para tudo que tivesse vida ao seu 
redor, sobretudo para os outros humanos. Sua vocação para a 
observação, o estudo, a pesquisa – e, sobretudo, a pesquisa de 
campo – se manifestaram logo cedo como vocação, fecundada 
no útero de uma família de inteligências privilegiadas e alta 
sensibilidade humana. Nele, esse acervo familiar se multiplicou e 
se adensou de tal forma que, ao concentrar o foco do seu interesse 
acadêmico numa espécie de primata, depois de ter lidado com 
vários tipos de macacos, ele descobriu que podia favorecer o 
animal e o homem. A ambos cederia o conhecimento elaborado 
e refinado que acumulou em alguns dos principais centros de 
formação científica, numa partilha natural e fraterna, com um 
objetivo único: manter a rica diversidade de vida da Amazônia, 
com seus cinco milhões de seres vivos (20% do total que existe 
sobre a terra), incluindo a espécie mais complexa dessa rede, o 
homem, que não seria nunca mandado embora.

Márcio serviu de exemplo para outros pesquisadores que 
chegaram a Mamirauá, no Amazonas, com resíduos (ou pedaços 
inteiros) de arrogância, que costuma marcar aqueles que sabem 
mais ou têm mais títulos (nem sempre as duas coisas andam 
juntas). Ele ensinou muito, mas aprendeu ainda mais no contato 
com os nativos, cujo conhecimento resultou não de centros 

AuThor of The BeST STory

the first of the cycle of “large projects” which profoundly and 

definitively changed the face of Amazonia, which had until then been 

largely unspoiled, went into operation in oriximiná, far western Pará 

state, in 1979. It was then that Mineração rio do Norte, the company 

composed of then state-owned Companhia Vale do rio doce, together 

with a group of multinational companies from the aluminum cartel 

started up its bauxite mining operation. In order for MrN, today a global 

market leader, to establish itself with its enormous mines, a biological 

reserve was created on the other side of the rio trombetas where the 

company installed its port terminal. It was a counterfeit compensation 

for the environmental damage perpetrated by the company, including 

nearly destroying the beautiful Batata Lake with bauxite tailings and 

releasing the red dust from the ore drying process into the air.

the reserve was to protect turtles, which were at the time on 

the list of endangered species in the Amazon. the IBdf (today’s 

IBAMA, the Brazilian Institute of environment and renewable Natural 

resources) was to perform permanent monitoring of the beaches 

where the animals reproduced and stimulate the substitution of 

indiscriminate and predatory fishing with managed farming. It would 

maintain the local population’s consumption habits without putting 

the species at risk. But in order for the development to be approved, 

Brasilia demanded that all the people living inside the reserve be 

relocated. It didn’t matter that the region had been inhabited for over 

a century by descendants of runaway slaves that had established 

reclusive settlements called quilombos. Nor did it matter that they 

were perfectly integrated with the environment with their fishing 

of turtles for selling or eating. It was complete radicalism, absolute 

ecological absolutism. or should any resistance—and contrast—to the 

“big project” to establish itself in the region be shut down?

Preservation of the quilombos required a fight that lasted many 

years and proof that their presence was compatible with the ecological 

reserve. still, the damage had already been done and a certain 

scientific opinion had been consolidated, maintaining that nature 

could only be preserved in its original exuberance if humans were kept 

out. It is an academic puritanism that stands in the way of efforts to 

harmonize human presence with natural environments. 

José Márcio Ayres became one of the most important scientists 

born in Pará state (and Amazonia) who never compromised his 

ideas in spite of Amazonia’s limits or its distance from large research 

institutions. he appeared to follow a conventional career as researcher 

that dedicates himself obsessively to a topic in the most elaborate 

manner without being concerned about the world around him. But 

Ayres always kept his eyes open to all the life that surrounded him, 

especially other human beings. his gift for observation, study and 

research (especially field research) manifested themselves at an early 

age as his vocation, fostered within a family of privileged intelligence 

and exceptional human sensitivity. this richness which came from 

his family multiplied and was intensified in him in such a way that he 

found, through concentrating his academic studies on one species of 

primate after having studied many types of monkeys, that he could 

protect both animals and humans. he managed to bring to both, in a 

natural and fraternal manner, the elaborate and refined knowledge he 

had accumulated at some of the world’s foremost scientific institutions, 

with a single goal: to maintain the Amazon’s rich diversity with its five 

million living beings (constituting 20% of all those on earth), including 

the most complex of all, humans, which would never be excluded. 

Márcio served as an example for other researchers that arrived 

at Mamirauá in Amazonas with traces (or chunks) of the arrogance 

that generally marks those who know more or carry more titles (and 

not always do the two come together). he taught much, but learned 

more in his contact with the natives, whose knowledge was not the 

result of contact with urban centers of knowledge or a few years of 

learning and observation, but from decades upon decades of existence, 

of many generations. In his simple, vivacious and solidary manner, 

foreWord
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urbanos de saber ou de alguns anos de aprendizado e observação, 
mas de décadas e décadas de existência, de gerações e gerações 
passadas. Com seu jeito simples, vivo e solidário, Márcio conseguiu 
a difícil confiança dessa gente isolada – e geralmente maltratada. 
Mais ainda: demonstrou-lhes que a existência de uma unidade 
de conservação em seu reduto não os inibiria nem provocaria 
maldades, como aquela que sofreram os quilombolas do trombetas. 
Eles ganhariam se juntassem suas práticas empíricas às observações 
e sugestões dos cientistas. Ganhariam mais, inclusive, em dinheiro 
e na ampliação do principal dos estoques de recursos naturais que 
lhes garante a existência: o peixe.

A história da criação das duas unidades de conservação, 
Mamirauá e Amanã, com 3,4 milhões de hectares, gestadas no 
corpo do governo federal e nascidas na administração estadual 
amazonense, está contada neste livro. É uma história modelar, 
exemplar, inspiradora. Com paciência e jeito, mas também com 
a determinação daqueles que sabem o que fazem (e o bem que 
fazem), José Márcio criou o maior – e, a rigor, o único – corredor 
ecológico amazônico em Mamirauá, que se tornou o melhor local 
para viver para aqueles que já lá viviam. Não se trata apenas de um 
título, de um experimento ou de uma utopia: é um centro de vida 
que difere das frentes pioneiras abertas na Amazônia para saquear a 
Amazônia, enclaves de um bem que, transformado em mercadoria, é 
lançado além-mar, deixando aqui apenas as sobras do banquete.

Na Amazônia Central, Márcio lançou sementes tão boas que elas 
continuaram a germinar enquanto ele padecia as dores do câncer, 
durante uma enfermidade de dois anos que o manteve distante 
da sua base física, e não foram interrompidas por sua morte, em 
2003, aos 49 anos de idade. Mamirauá continuou a crescer, a vencer 
desafios, a avançar na escritura de uma história mais favorável à 
harmonia entre homem e natureza, sem a qual a devastação colonial, 
que se expande feroz, não parará de transferir para fora o melhor 
da riqueza explorada (e dissipada para sempre). Márcio deixou 
uma novidade benfazeja para todos aqueles que acreditam que há 

lugar para o homem na Amazônia, desde que ele descubra (usando 
ciência de ponta, inclusive estrangeira, sem medo ou preconceito, 
e o empirismo nativo, sem egocentrismo e arrogância) o que lhe 
cabe fazer nesse lugar para não fazê-lo desaparecer, dessa maneira 
eliminando a fonte da riqueza.

Mais do que um guardião da Amazônia, José Márcio Ayres foi 
um patrono da Amazônia que, ao invés de humilhar e envergonhar a 
civilização, lhe deu o valor de bem do planeta com marca brasileira 
digna e boa, como foi este grande amazônida.

lúCio FlÁvio pinto | Jornalista e editor do Jornal Pessoal

Márcio gained the hard-won trust of these isolated—and generally 

mistreated—people. Moreover, he showed them that the existence 

of a conservation reserve in their territory wouldn’t stand in their 

way or harm them as had those in the quilombos at trombetas. they 

would gain from joining their empirical practices with the scientists’ 

observation and suggestions. they would actually be able to earn more 

money and have more of the main natural resource that guarantee their 

existence: fish. 

this book tells the story of the creation of the Mamirauá and 

Amanã reserves, with their 3.4 million hectares managed by the federal 

government and established by the Amazonia state government. It is a 

model, exemplary and inspiring story. With patience and dexterity but 

also the determination of those who know what they are doing (and 

the good in what they are doing), José Márcio created the largest—

and in fact the only—Amazonian ecological corridor at Mamirauá, 

which became the best place to live for the local people. It isn’t just a 

name, an experiment or a utopia: it is a living center different from the 

pioneering projects started up in the Amazon in order to plunder it, 

where goods are transformed into merchandise sold overseas and only 

scraps from the banquet are left behind. 

the seeds planted by Márcio in the Central Amazon were so strong 

that they continued to grow while he fought the cancer that struck 

him during a two year struggle that kept him far from the place, and 

didn’t stop growing after his death in 2003 at the age of 49. Mamirauá 

continued growing, overcoming challenges and creating a more 

favorable story of harmony between man and nature without which 

the spreading menace of colonial devastation will continue to send 

exploited riches overseas (and dissipate them forever). Márcio’s work 

was humanitarian in nature and opened roads for those believing that 

there is a place for man in Amazonia if he discovers (through the use of 

cutting edge science from home and abroad, without fear or prejudice, 

and of native empirical knowledge without egocentrism and arrogance) 

what he can do there without using it up and thereby eliminating this 

source of richness. 

More than just a guardian, José Márcio Ayres was a patron of 

Amazonia who, instead of humiliating or embarrassing civilization, 

gave it value as an asset belonging to the planet with estimable and 

good Brazilian character, as was this great Amazonian.

Lúcio Flávio Pinto | Jornalist and editor of Jornal Pessoal 
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N otícias em jornais e revistas, veiculadas na internet e em 
programas de tV, entrevistas, cartas, bilhetes, e-mails 
trocados, livros, artigos. Vestígios vários, matéria vasta, as 

primeiras aproximações em direção a um homem e sua vida. Percorrer 
os arquivos de José Márcio Corrêa Ayres é decifrá-lo pouco a pouco 
entre tantos documentos reunidos, agora partilhados como algo que se 
torna presente de todos. A vida, afinal, é mesmo uma invenção coletiva, 
para a qual cada um traz sua relíquia particular. “Guardar uma coisa não 
é escondê-la ou trancá-la”, alerta o poeta Antonio Cicero, decifrando em 
seguida: “Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por/admirá-la, isto 
é, iluminá-la ou ser por ela iluminado”.

Ao se revolver inúmeros papéis e imagens e sons, tem-se a exata 
sensação de sua presença ali. Ele sempre vivo, redivivo, fitando de 
novo este mundo com aquele ar curioso, quase moleque, mirando e 
iluminando as coisas. o modo como seu olhar desafiador atravessa 
a ilusão da fotografia provoca o interlocutor a também perscrutá-
lo em sua aventura humana: onde está o menino? onde está o 

*Verso do poema “Guardar”, de Antonio CiCero.

Por guardar-se  
o que se quer guardar*

To guArd ThAT WhICh We WAnT  
To preServe*
Information from newspapers and magazines, internet and tV, 

interviews, letters, notes, email conversations, books, articles. 

Innumerous vestiges, a vast body of material, the first steps toward the 

story of man and his life. Going through the files of José Márcio Corrêa 

Ayres is to decipher him bit by bit through a collection of documents, 

now offered as a gift to us all. After all, life is actually a collective 

invention to which each of us brings his personal treasure. “to keep 

something isn’t to hide it away or lock it up,” warns poet Antonio 

Cicero. “to keep something is to look at it, gaze upon it, to see it in/

admiration, meaning to illuminate it or be illuminated by it.”

reviewing innumerous papers and images and sounds creates the 

distinct sensation of his presence. there he is, always alive, revived, 

gazing upon this world again with that curious air, boyish, seeing and 

illuminating things. the way in which his challenging look transcends 

the illusion of a photograph makes us also scrutinize it in its human 

adventure: Where is the boy? Where is the man?

*Lines from the poem “Guardar“ [to Guard] by Antonio Cicero
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homem?
Márcio nasceu no Pará, mas dedicou uma vida de trabalho ao 

Estado do Amazonas, criando as Reservas de desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá e Amanã, e o Corredor Ecológico da 
Amazônia, formado pelas reservas mais o Parque do Jaú, modelos 
que se multiplicaram pelo Brasil e repercutiram internacionalmente. 
dedicou-se, melhor dizendo, à Amazônia. o mesmo Zé que se 
embrenhou no mato para estudar cuxiús, uacaris, macacos-de-
cheiro, saguis; que amou, errou, teve filhos, escreveu livros e 
inscreveu seu humor e afeto nas relações cultivadas. Que viveu 
dentro e fora do país de uma forma tão intensa a não mais saber em 
qual espaço-tempo existia.

Conhecendo essa vida-aventura, compreende-se o impacto de 
sua morte mundo afora. Por isso, esta narrativa começa no dia 7 de 
março de 2003, uma sexta-feira.

A morte de José Márcio Ayres foi anunciada oficialmente pelo 
Instituto de desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IdSM), 
e a notícia rapidamente se propagou pelos quatro cantos. o 
ambientalista brasileiro de 49 anos, mundialmente reconhecido 
por seus estudos em primatologia e por seu trabalho pioneiro na 
Amazônia, morrera no Hospital Monte Sinai, em Nova Iorque, onde 
fazia tratamento contra o câncer desde 2001. Já se sabia da gravidade 
da doença, iniciada nos pulmões, espalhando-se pelo fígado e, por fim, 
alcançando o cérebro. também eram conhecidos os prognósticos 
médicos quanto à curta expectativa de vida do cientista, mas nem por 
isso a recepção da notícia foi menos comovente.

Faleceu o macaqueiro
amigos da terra | 10/03/2003

 José Márcio Ayres dies at 49: saved heart of the Amazon
new york times | 11/03/2003

Morre o zoólogo José Márcio Ayres

o estado de são paulo | 12/03/2003
Morre José Márcio Ayres, criador 
de grandes reservas amazônicas
Folha de s. paulo | 12/03/2003

 José Márcio Corrêa Ayres (1954-2003): 
o biólogo que estudou e salvou os primatas
Jornal do Brasil | 12/03/2003

História de paixão pela natureza
gloBo.Com | 14/03/2003

Morre o criador da maior reserva de floresta 
 tropical úmida
 daily news | 17/03/2003

 Obituarios: Marcio Ayres, el guardián del Amazonas
el mundo | 20/03/2003

 Perdemos um grande homem
inFormativo instituto eCológiCo aqualung | 
março-abril/2003

O verde de luto: morre Márcio Ayres,  
um dos maiores defensores da floresta amazônica
 revista terra | abril/2003

Estes foram alguns dos muitos títulos publicados nos dias 
posteriores ao seu falecimento, compondo uma esfera semântica, 
uma cadeia de sentidos em torno de sua figura e apontando os 
passos do percurso de uma carreira acadêmica e política bem 
sucedida. Não à toa, esses títulos compilados entre tantas remissões 
à sua vida são indicadores de uma existência na esfera pública, afeita 
ao debate, concorrendo para isso a capacidade de argumentação do 

Livro de fotografias Amaña, de MáRcio ayRes | nova ioRQue, 2002
Amaña (book of photographs) Márcio Ayres | new York, 2002
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Márcio was born in Pará 

state, also in the North of 

Brazil, but dedicated his 

life’s work to Amazonas 

state through the creation of 

the Mamirauá and Amanã 

sustainable development reserves and the Amazonian ecological 

Corridor, formed by the reserves together with the Parque do Jaú, 

models which were replicated inside and outside Brazil. It is better said 

that he dedicated his life’s work to Amazonia. the same Zé who hid 

out in the forest to study bearded sakis, uakaris, squirrel monkeys and 

marmosets, who loved, made mistakes, had children, wrote books and 

inscribed the relationships he cultivated with his humor and affection. 

Who lived in Brazil and abroad in such an intense manner that he no 

longer knew when or where he was. 

Knowing of this life-adventure, one can imagine the impact his 

death had the world over. Because of this, I begin this story on March 

7, 2003—a friday. 

the death of José Márcio Ayres was officially announced by 

the Mamirauá sustainable development reserve (IdsM). the 

news quickly spread around the globe. the 49 year-old Brazilian 

environmentalist, internationally recognized for his work in 

Primatology and for his pioneering work in Amazonia, had died at New 

York’s Mount sinai hospital where he had been under treatment for 

cancer since 2001. the seriousness of his condition, which began in 

the lungs, spread to the liver and finally reached the brain, was well-

known. It was also well-known that the doctors hadn’t given him long 

to live, but this didn’t make the news any less poignant.

The Macaqueiro has Died

Amigos da Terra | 3/10/2003

José Márcio Ayres dies at 49: saved heart of the Amazon

New York Times | 3/11/2003

Zoologist José Márcio Ayres dies

 O Estado de São Paulo | 3/12/2003

José Márcio Ayres, creator of large Amazonian reserves, dies

Folha de S. Paulo | 3/12/2003

 José Márcio Corrêa Ayres (1954-2003): 

the biologist that studied and saved primates

Jornal do Brasil | 3/12/2003

A story of passion for nature

Globo.com | 3/14/2003

Creator of largest tropical rain forest reserve dies

 Daily News | 3/17/2003

Obituaries: Márcio Ayres, Guardian of Amazonia

El Mundo | 3/20/2003

We have lost a great man

Informativo Instituto Ecológico Aqualung | March-April 2003

Green grief: Marcio Ayres, one of the Amazon forest’s greatest 

defenders, dies

 Revista Terra | April 2003

these were some of the articles published in the days following 

his death, which composed a semantic sphere and chain of meaning 
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cientista sobre a política ambiental do país. Por isso, não só a grande 
imprensa como os canais de divulgação de instituições  e oNGs 
noticiaram a morte de José Márcio, que, em vida, sempre soube 
estar na mídia, defendendo a proteção da Amazônia ou divulgando 
o projeto de sua vida: o modelo de reserva de desenvolvimento 
sustentável do qual foi um dos principais mentores entres as 
décadas de 1980 e 1990. Ele se tornara o porta-voz daquele 
empreendimento há muito apropriado pelas comunidades das 
reservas, pelas equipes de cientistas, educadores, administradores e 
pelas autoridades.

Na casa dos seus pais, em Belém, e na sede do Instituto 
Mamirauá, em tefé (AM), lotes de telegramas, cartas e cartões de 
condolências mostravam, além da manifestação dos amigos, a rede 
de relações criadas por ele na sua característica capacidade de 
articulação política: membros da comunidade científica, executivos 
de instituições nacionais e estrangeiras, ministros de Estado, 
políticos, autoridades do governo estadual. todos lamentavam a 
morte prematura do primatologista paraense. 

o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 
que visitou Mamirauá, em carta enviada aos pais de José Márcio, 
ressaltou: “A obra que um homem deixa a serviço de sua comunidade 
e de sua pátria é o seu monumento imorredouro”. A então ministra 
do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou os benefícios de 
Mamirauá “para a conservação da biodiversidade da Amazônia e 
à integridade cultural da comunidade”. E, concluindo, afirmou: “o 
exemplo de Márcio Ayres continua apontando os caminhos da 
preservação ambiental no Brasil”. 

Interessante é que, meses antes de morrer, Márcio continuava a 
ser assunto justamente por suas realizações. Sim, mesmo doente, em 
estado terminal, não perdera o sentido do trabalho, mantendo-se ativo. 
de seu laptop ou pelo telefone, do apartamento onde se hospedara ou 
do quarto do hospital em Nova Iorque, demandava a família e a equipe 
de trabalho no Brasil o tempo todo. Pensava na consolidação das 
reservas sem a sua presença e continuava se empenhando em manter 

Márcio e sua mulher, Carolina diniz, na capital 
japonesa   | © hiDeKi shiozawa

Márcio and his wife Carolina diniz in the Japanese 
capital  | © Hideki Shiozawa

ou obter financiamentos para os projetos do instituto.
Em 19 de março de 2002, ele e o fotógrafo norte-americano 

dietrich Ian Lafferty, seu amigo, inauguraram uma exposição de 
fotografias no atelier do artista, em Nova Iorque, com patrocínio 
da também artista Kathy Ruttenberg, casada com Lafferty à época. 
Expuseram ensaios sobre Mamirauá e Amanã feitos um ano 
antes, durante uma viagem pelas reservas. A ideia era apresentar 
o trabalho de José Márcio a um público seleto de autoridades, 
artistas e representantes de instituições de pesquisa e, assim, buscar 
financiamento para a edição do livro de Márcio com fotografias 
sobre Amanã, concretizada depois de sua morte.

Em outubro de 2002 viajou a tóquio para receber uma das 
mais altas honrarias concedidas a personalidades empreendedoras 
no mundo inteiro: o Prêmio Rolex de Iniciativa (Rolex Awards for 
Enterprises), do Rolex Institute, entidade vinculada à tradicional 
indústria de relógios. José Márcio foi homenageado junto a outros 
laureados: a sul-africana Lindy Rodwell, o estadunidense Gordon Sato,  
o canadense Irvine-Halliday e o francês Michel André.

um tempo antes, voltara a Mamirauá e Amanã para a produção 
de fotografias e de um minidocumentário, realizados pela equipe 
do Rolex a fim de divulgar o prêmio. Foi a última vez em que pisou 

around Ayres’ life, describing the path which his successful academic 

and political careers had followed. It is no accident that the titles 

compiled from so many accounts of his life evidence his active 

participation in public life and his adeptness for debate that allowed 

scientific argument to be applied to national environmental policy. this 

is why news of Ayres’ death spread not only in the world press but also 

on communication channels of institutions and NGos. he always knew 

how to hold media presence, defending protection of Amazonia or 

publicizing his life’s work: the model for the sustainable development 

reserve for which he was one of the main mentors during the 1980s 

and 1990s. he would become the most opportune spokesperson for 

the communities on the reserves, the teams of scientists, educators, 

administrators and authorities involved in the undertaking.

the bags of telegrams, letters and cards of condolence that arrived 

at his parents’ house in Belém and the headquarters of the Instituto 

Mamirauá in tefé (AM) were sent not only by friends but by people 

making up of the network he had created because of his capacity 

for political connections: members of the scientific community, 

executives from national and international institutions, ministers of the 

state, politicians and state government authorities. All lamented the 

premature death of the primatologist from Pará. 

ex-Brazilian President fernando henrique Cardoso, who had visited 

Mamirauá, said in his letter to José Márcio’s parents: “the work that a 

man leaves in service to his community and his country is his undying 

memorial”. then-Minister of the environment Marina silva spoke 

to the benefits of Mamirauá “for the conservation of biodiversity in 

Amazonia and the community’s cultural integrity.” In conclusion, she 

affirmed: “Márcio Ayres’ example continues to point out the pathways 

to environmental preservation in Brazil.” 

It is important to note that in the months before he died, Márcio 

continued to be in the forefront because of his work. even faced with 

a terminal illness, he didn’t lose sight of his work or stop being active. 

his family and work team in Brazil constantly received directives from 

his laptop or telephone in the apartment or hospital room in New 

York. he was focused on the consolidation of the reserves without his 

presence and continued to work on maintaining or procuring financing 

for the institution’s projects. 

on March 19, 2002, Ayres and his friend, North American 

photographer dietrich Ian Lafferty, opened a photo exposition 

at the artist’s studio in New York, with funding from artist Kathy 

ruttenberg, who was married to Lafferty at the time. the photos 

were of Mamirauá and Amanã, taken during a trip to the reserves a 

year earlier. the idea was to show Ayres’ work to a select public of 

authorities, artists and representatives from research institutions 

in order to raise funds for publishing a book with photos of Amanã, 

which happened after his death. 

In october of 2002, Márcio traveled to tokyo where he received 

one of the most prestigious awards given to those establishing ongoing 

projects the world over: the rolex Awards for enterprise, given by 

the rolex Institute, the entity associated with the traditional watch 

company. he was one of five laureates, including south Africa’s Lindy 

rodwell, the U.s.A.’s  Gordon sato, Canada’s Irvine-halliday and 

france’s Michel André.

A short time before, he had returned to Mamiruauá and Amanã to 

produce photos and a brief documentary made by the rolex team for 

Em tóquio, os vencedores do Rolex 
2002: a partir da esquerda, Michel 

André, Márcio Ayres, Lindy Rodwell, 
Gordon Sato e dave Irvine-Halliday.  

© hiDeKi shiozawa

Winners of the rolex Award 2002, left 
to right, Michel André, Márcio Ayres, 
Lindy rodwell, Gordon sato and dave 

Irvine-halliday. 
© Hideki Shiozawa
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no lugar onde se sentia em casa, em meio aos colegas cientistas, à 
população das reservas, aos animais, à floresta, às águas da várzea.  
um lugar ao qual entregara duas décadas de trabalho, luta, perseve-
rança e criatividade.

No dia 18 de fevereiro de 2003 ainda participou como convi-
dado da série de palestras Ideas that transform Brazil (Ideias que 
transformam o Brasil), na sede da Brazil Foundation, em Manhattan, 
uma instituição que capta e destina recursos para projetos sociais no 
Brasil. Foi a última aparição pública.

Menos de uma semana depois já não havia mais esperanças de 
reverter o quadro clínico com o agravamento da doença. A família, 
acionada pelos médicos, reuniu-se em Nova Iorque para o rito de 
despedida.

Nova Iorque, onde estivera tantas vezes a trabalho, significara 
para ele, naqueles últimos meses, o lugar e o tempo de passagem. 
Alguns compromissos, visitas a amigos, hospital. Não lhe era um 
porto estranho, mas se tornara a sua barca de partida. Ele sabia disso. 
Sempre soube, desde os primeiros dias do tratamento.

Belém, onde nascera e crescera, tornara-se o destino do corpo 
chegado e ancorado. o velório, acompanhado por dezenas de 
familiares e amigos, ocorreu durante a quinta-feira, 12 de março, na 
Igreja de Santo Antônio de Lisboa, no bairro de Batista Campos. o 
sepultamento foi no dia seguinte, no cemitério Recanto da Saudade. 
Márcio está em boa companhia: de um lado, o tio Areolino Amaral; 
de outro, o tio José da Costa Pereira, conhecido em Santarém como 
Zeca BBC por sua inesgotável curiosidade, ambos cunhados de 
Manuel Ayres, o pai de Márcio. Zeca BBC tinha ideias socialistas e, 
em 1964, a esposa dele, Maria, escondeu ou queimou os livros dele 
com medo de os militares fazerem uma busca na casa.

Em 9 de março, antecipando o velório, houve homenagem em 
tefé com cânticos e a leitura de mensagens de saudades. Represen-
tantes das comunidades das reservas discursaram, relembrando 
as lutas travadas junto com Márcio. No dia 31 de março, em Nova 
Iorque, a Wildlife Conservation Society (WCS), organização da qual 

A comunidade Boa Esperança, na 
Reserva Amanã, recebe Márcio 

na sua última viagem à Amazônia, 
durante a gravação de documentário 
para o Prêmio Rolex. A homenagem 

o surpreende. todos sabem de seu 
estado de saúde | © MaRc latzel

o cientista era membro, promoveu um memorial dedicado a ele.
Se, por um lado, o obituário sobre a partida de José Márcio 

correspondeu à importância de um homem e seus feitos, por outro 
certamente atiçou a curiosidade de alguns brasileiros, paraenses in-
clusive, sobre aquele personagem reconhecido internacionalmente, 
mas quase desconhecido no Brasil. Quem era ele afinal?

publicity about the prize. It was the last time he would step on the ground 

where he felt at home, among scientific colleagues, the local population, 

the animals, the forest and the waters of the várzea flood plains. 

It was the place to which he had given his decades of work, 

struggle, perseverance and creativity.

he was invited to speak on february 18, 2003 as part of a series of 

lectures called “Ideas that transform Brazil” at the headquarters of the 

Brazil foundation in Manhattan, an institution that raises funding for 

social projects in Brazil. It was his last public appearance.

Less than a week later, there was no longer any hope for reversing 

the spread of the disease. the family was called to New York to say 

their goodbyes. 

during those last months, New York, where he had come so many 

times for work, came to mean the place and the time of passage. A few 

engagements, visits to friends, hospital. It wasn’t a foreign port, but 

it would become his port of passage. he knew this. he had known it 

since the first days of his treatment. 

Belém, where he had been born and raised, was the final port 

of arrival for his body. his wake, attended by dozens of friends and 

family members, was held on thursday, March 12 at the Igreja de 

santo Antônio de Lisboa, in the Batista Campos neighborhood. he was 

buried the following day at recanto da saudade cemetery. Márcio is 

in good company: on one side lies his uncle Areolino Amaral, and on 

the other his uncle José da Costa Pereira, known in santarém as Zeca 

BBC because of his inexhaustible curiosity. Both were brothers in law 

of Márcio’s father, Manuel Ayres. Zeca BBC had socialist inclinations 

and in 1964, his wife Maria had hidden or burned all his books out of 

fear that the military regime that then controlled the country would 

ransack their home. 

In anticipation of the wake, a tribute was held in tefé on March 

9th, with hymns and readings of letters of fond remembrance. 

representatives of the communities on the reserves spoke, recalling 

the struggles they had faced together with Márcio. In New York, the 

Wildlife Conservation society (WCs), of which Ayres was a member, 

held a memorial service in his honor on March 31.

If on the one hand José Márcio’s obituary showed how important 

this man and his work had been, on the other hand it whetted the 

curiosity of some Brazilians, even those from his native Pará state, as 

to the internationally known personality that was nearly unheard of in 

Brazil. Who was he after all?

the Boa esperança community on 
the  Amanã reserve greets Márcio on 
his last trip to Amazônia, during the 
recording of a documentary for the 
rolex Award. the reception surprised 
him. All knew about his state of health. 
| © Marc Latzel
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As an exchange student in the United States, 1970

O fotógrafo entre a amiga Minô e a irmã Helena. Belém, década de 1960
The photographer between Minô and sister Helena. Belém, 1960s

Com a família na colação de grau em Biologia. Ribeirão Preto, 1976
With his family at college graduation in Biology, Ribeirão Preto, 1976

Belém, 1962

os olhos dos outros

U ma biografia certamente não dá conta de uma vida inteira, 
ainda que se paute por esse espaço temporal entre o 
nascimento e a morte, não necessariamente nesta ordem 

linear. A narrativa de uma história de vida aciona luzes e sombras 
em busca das essências; enfeixa fragmentos, às vezes precisos, às 
vezes reticentes, no fluxo da memória fugidia e entrecortada pelas 
incertezas, temores, pudores, autocensuras e emoções daqueles que 
se lançam à tarefa da rememoração. Biografias, pois, recortam a vida, 
não a recontam tal como foi, pois esta versão talvez pertença apenas 
ao seu protagonista. Mas quem há de negar que, ainda assim, resta 
essa mesma existência na dimensão fluída da vida de outros?

o José Márcio Ayres aqui apresentado foi assim construído, 
ou constituído: pelos olhos dos outros, pela percepção acurada de 
quem, em algum momento, ou em todos os momentos, partilhou 
sua vida e suas lutas. Familiares, amigos, companheiros de ofício, 
ex-alunos, autoridades da área científica, todos os que atenderam 
ao convite para as entrevistas trazem um repertório de memórias 
ainda latentes sobre o cientista, daí a importância dos relatos e 
testemunhos entrecruzados e coincidentes muitas vezes, evocando 
experiências e vivências de tempos diversos. É preciso destacar, 
neste caso, a presença do dr. Manuel Ayres por sua prodigiosa 
memória. Além de ter feito inúmeros escritos sobre a trajetória do 
filho, demonstrou, em sua entrevista, uma potencial capacidade de 

Belém, 1954

FotoS dE ARQuIVo PESSoAL
Photos froM PersoNAL ArChIVe

The eyeS of oTherS
A biography certainly can’t tell the complete story of a life, even if 

we follow the timeline from birth to death, not necessarily in linear 

order. the narrative of a life’s story casts light and shadow in search 

of essence: joining fragments which are at times precise and at others 

reticent in the flow of memory that is elusive and interrupted by the 

uncertainties, fears, modesty, self-censorship and emotions of those 

who take on the task of remembering. Biographies outline a life rather 

than tell how it really was, as this version can perhaps only be told 

by the main character. Yet who can deny that this same existence 

remains in the fluid dimension of the lives of others?

the José Márcio Ayres presented here was constructed in this 

way, or composed: through the eyes of others, the accurate perception 

of those who shared in his life and his struggles during specific periods 

or throughout the years. family members, friends, colleagues from 

work, ex-students, scientific authorities—those who accepted the 

invitation to give an interview brought a repertoire of latent memories 

about the scientist. the intersecting and coinciding stories and 

testimonies are important for this reason, evoking experiences and life 

events from different periods. the contribution of dr. Manuel Ayres’ 

prodigious memory for this work is noteworthy. Aside from his body 

of writings on Marcio’s trajectory, his interview revealed a powerful 

capacity for narrative, recalling decades of facts with precision. 
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narrar, rememorando décadas e fatos com precisão.
Não se pode deixar de mencionar a presença (na ausência) de 

Iza Ayres, falecida em março de 2008, a quem se deve a idealização 
desta biografia, ela que foi intransigente na defesa da memória do 
filho. São impagáveis as cartas e bilhetes escritos por Iza, chamando 
autoridades e jornalistas à atenção, quando, em discursos ou 
reportagens relacionados à Amazônia, não houve referência ao 
trabalho de Márcio. deu bronca em Fernando Henrique Cardoso 
por ter demorado a se manifestar quando da morte do cientista! 
Assinando uma carta conjunta com Manuel, revelou sua decepção 
com o ex-presidente e este teve de se retratar também por meio de 
carta. Quem haveria de dizer não a Iza?

É de se notar ainda a necessidade verificada entre os 
companheiros de trabalho e colegas de José Márcio de documentar 
a sua carreira, produzindo um rico material informativo sobre a 
formação, a produção científica e os prêmios conquistados. o 
Instituto Mamirauá, em sua comunicação com a imprensa, também 
produziu um extenso obituário do cientista.

o próprio Márcio é autor de muitos registros. Artigos, 
entrevistas em meio impresso e em vídeo, anotações, bilhetes, 
enfim, seus rastros. todos esses documentos e testemunhos são 
evocações das relações tecidas, das experiências partilhadas e 
vividas. Sobretudo mostram um personagem feito de transparências 
e claridades. Parafraseando Clarice Lispector, José Márcio é, 
intensamente, um homem que viveu e pensou seu tempo como uma 
oportunidade única de agir sobre ele e transformá-lo por meio da 
ciência e de um pensar político humanista. Sabia que era possível. 
Com pressa, com inquietude, exaustão e bom humor, com muitas 
idas e vindas por todo o mundo. talvez, por isto mesmo, porque 
viver fosse urgente, menos importasse a ele a roupa com a qual 
fosse proceder a ação, viver o sonho. Nas impressões daqueles que o 
viram fazer o que fez e tornar-se o que foi, uma compunha um retrato 
fiel: o conjunto bermuda, camiseta, sandálias havaianas, um cigarro 
entre os dedos e um computador. À porta do gabinete do ministro, 

Iza e Manuel: da conversa na calçada ao casamento. Belém, 1951
Iza and Manuel: from sidewalk conversation to marriage. Belém, 1951
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the presence of Iza Ayres (in her absence, as she passed away in 

March 2008), must be mentioned as the idea for this biography came 

from her, the one who relentlessly advocated the memory of her son.  

her notes and letters are priceless, calling the attention of authorities 

and journalists when Márcio’s work failed to be mentioned in speeches 

or articles about Amazonia. she scolded ex-Brazilian President 

fernando henrique Cardoso for taking too long to make a statement 

about the scientist’s death! In a letter signed by both her and Manuel, 

she expressed her disappointment in Cardoso, who was compelled to 

apologize by letter as well. Who could say no to Iza?

José Márcio’s work colleagues and friends also agreed that his 

career should be documented, producing a rich pool of informative 

material about his education, scientific production and the prizes he 

was awarded. the Instituto Mamirauá also provided an extensive 

obituary of the scientist through its communication with the press. 

Márcio himself wrote many records. Articles, interviews in print 

and video, notes.  In other words, his trail. All these documents 

and testimonials are evocations of the relationships he wove, of 

experiences shared and lived. More than anything, they show a 

person composed of transparency and brilliance. Paraphrasing 

Clarice Lispector, José Márcio is, intensely, a man who lived and 

thought of his time as a unique opportunity to act and transform 

through the use of science and humanistic political thinking. 

he knew it was possible. With hurriedness, with restlessness, 

exhaustion, a good disposition and extensive travel the world over. 

Perhaps because of this, because living was urgent, he didn’t care 

about how he was dressed for what he was doing, the dream he 

was living. Among the impressions of those who watched him 

do what he did and become who he did, one painted an accurate 

portrait: the outfit of bermuda shorts, a t-shirt, flip-flops, a 

cigarette between his fingers and a computer. Whether at the door 

of a Minister’s office, in an airplane, in the forest or on a boat in 

Mamirauá, there he was, undoubtedly José Márcio Ayres, who 

today is clothed in fond remembrances. 
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dentro do avião, dentro do mato ou em um barco em Mamirauá, ali 
estava, indubitavelmente, José Márcio Ayres, este que hoje veste de 
saudades aos seus.

Enfim, um homem ao deixar vestígios materiais ou impregnados 
nos outros acena para a própria história. Este é um.

A FAmíliA AyrEs
A história de Márcio Ayres imediatamente leva à de sua família, 
muito presente na trajetória e nas conquistas do cientista, ainda 
que ele estivesse a maioria das vezes em um frenético roteiro de 
viagens de trabalho pelo Brasil e outros países. “o Márcio, como se 
diz entre nós, não dava para as encomendas”, lembra Manuel Ayres. 
Episódios da vida de José Márcio não podem ser contados sem se 
falar justamente na dedicação obstinada de seus pais, na relação 
com seus irmãos e filhos, com a prima Ana Rita, e na cumplicidade 
amorosa com as que foram, a cada tempo, suas companheiras.

É preciso transpor essa história para os anos de 1940, quando 
começa a história de Manuel e Iza.

Manuel nasceu e cresceu em Óbidos, no oeste do Pará, mas 
se mudou para Belém a fim de estudar medicina na Faculdade de 
Medicina e Cirurgia do Pará. Costumava passar as férias em sua 
cidade natal, mantendo assim vínculos com a família e a cidade.

um dia, na capital, ele recebeu um telefonema de uma jovem, 
parente de seu cunhado Areolino Amaral. Ela nascera em tesouro, 
localidade do município de Juruti, também no oeste do Pará, e 
deixara a região para estudar na capital. Manuel gostou daquela voz. 
os dois logo marcaram um encontro na casa da moça (na calçada, 
entenda-se), tendo a irmã dela por vigilante, e começaram a namorar. 
A dona da voz era Iza do Amaral Corrêa, e essa historinha dos 
primeiros tempos fez com que ela gostasse de repetir sempre ao seu 
amado: “Manuel, eu te escolhi”.

o romance resistiu mesmo quando Manuel se formou e foi 
clinicar em Óbidos. depois ele foi estudar em São Paulo, para se 
especializar em pediatria, no Hospital das Clínicas. Em 1950, quando 

Os irmãos: Helena Maria, José Márcio e Manuel Júnior. Belém, 1960
siblings: Helena Maria, José Márcio and Manuel Júnior. Belém, 1960

In the end, when a man leaves behind material vestiges and 

memories that fulfill those who remain,  he is beckoning his own story. 

this is one of those stories. 

The Ayres FAmily

Márcio Ayres’ story is closely knit to that of his family, which was very 

present throughout his trajectory and in his victories as a scientist, 

even though much of the time he lived a frenetic schedule of travel and 

work inside Brazil and overseas. “Márcio, as we used to say, couldn’t 

put out all the fires,” remembers Manuel Ayres. one can’t talk about 

episodes from his life without mention of his parents’ persistent 

dedication, of his relationships with his siblings and his children, with 

his cousin Ana rita, and of the loving complicity with those who were 

always his companions. 

the story must be taken back to the 1940s, when the story of 

Manuel and Iza began. 

Manuel was born and raised in Óbidos, western Pará state, but 

moved to Belém to study medicine at the Pará school of Medicine and 

surgery. Vacations were usually spent in his home town, helping him 

maintain connections with his family and his city. 

one day in Belém, he received a phone call from a young woman, a 

relative of his brother in law, Areolino Amaral. she was from tesouro, 

part of the town of Juriti, also in western Pará, and was also coming to 

Belém to study. Manuel liked that voice. the two planned to meet at 

her house (on the sidewalk, mind you) with her sister as chaperone. 

they soon began dating. the voice belonged to Iza do Amaral Corrêa 

and this little account of their first encounter always made her repeat 

to her beloved: “Manuel, I chose you.”

the romance survived even when Manuel finished medical school 

and went to Óbidos to practice. he later went to são Paulo to study 

pediatrics at the hospital das Clínicas. When he returned to Pará 

in 1950, he became engaged to Iza. his father, José Cardoso Ayres, 

formally asked her mother, Alda, already a widow at the time, for her 

hand in marriage. they were married in 1951 at the Basílica de Nazaré 
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retornou ao Pará, ficou noivo de Iza. o pai dele, José Cardoso Ayres, 
fez o pedido oficial à mãe dela, Alda, já viúva. Em 1951 casaram-se na 
Basílica de Nazaré, em Belém, onde fixaram residência. Moraram, 
inicialmente, no centro, em uma casa alugada na Vila Moreira 
Gomes, na Rua Gaspar Viana. A casa própria estava em construção 
na área de entorno da Praça da trindade, a meio caminho da parte 
histórica da cidade.

Vieram os filhos. Em 1952 nasceu Helena Maria. Em 1954, 
José Márcio, nome escolhido por Manuel para homenagear, 
respectivamente, seu pai e o de Iza. dois anos depois veio 
Manuel Ayres Junior, uma homenagem de Iza ao seu Maneco. Ele, 
paralelamente, vivia outra realização acadêmica com a conclusão do 
doutorado, mais tarde ingressando como professor na universidade 
Federal do Pará (uFPA), lá assumindo importantes realizações, como 
a fundação do Laboratório de Genética em 1966.

Ela sempre a seu lado. os dois foram grandes companheiros 
inclusive de trabalho. Iza, contabilista formada pelo centenário 
Colégio Santa Catarina de Sena, foi chefe de gabinete dele 
no Centro de Ciências Biológicas da uFPA, de 1971 a 1975; na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública, quando ele foi o titular da 
pasta de 1975 a 1979; e no tribunal de Contas do Estado do Pará, 
onde Manuel foi conselheiro, chegando à presidência em 1989. 
Viajaram bastante, primeiro quando ele precisou complementar 
sua formação acadêmica; depois, de férias. “Foram belos 60 anos de 
convivência. Nunca nos separamos e ela era um grande esteio para 
mim”, conta Manuel.

Grande parte dessa história tem como cenário a casa da Rua 
Presidente Pernambuco, 104, para onde o casal se mudou em 1957, 
permanecendo nela até 1993. uma residência com jardim e quintal 
com goiabeira, a poucos metros da Igreja da Santíssima trindade, 
um recanto charmoso de Belém, onde ainda podem ser vistos os 
casarios do século 19 e início do século 20. dessa casa vêm muitas 
memórias da família, reuniões de amigos, almoços à base de 
tartaruga. A vida dos filhos, quando crianças e adolescentes, e da 

sobrinha Ana Rita, filha de Zeca BBC com Maria, irmã de Manuel. 
Ana Rita foi para Belém para cursar o terceiro ano pedagógico (atual 
Ensino Médio), sendo recebida como filha pelos tios. Quando eles 
viajavam, ela assumia as responsabilidades de irmã mais velha: levar 
os mais novos à escola, ajudá-los nos deveres de casa, tomar conta do 
orçamento doméstico e acobertar as traquinagens dos primos. daí a 
afinidade visível entre eles.

Por sinal, Zé Márcio ou Zé, como era chamado na intimidade, 
cresceu espirituoso, comunicativo e criativo. o raciocínio rápido e a 
curiosidade aguçada foram traços predominantes nele desde muito 
pequeno. Quando o dr. Manuel instalou o Laboratório de Genética 
na uFPA, Zé Márcio, aos 12 anos, costumava acompanhá-lo. Realizava 
testes sanguíneos dos grupos ABo e Rh e “questionava algum aspecto 
que não lhe parecia adequado”, lembra-se, divertido, o pai.

também castigava seus interlocutores com uma infinidade 
de perguntas sobre todas as coisas possíveis e imagináveis, “de 
fotografia até a criação do universo, sempre com um por quê na 
frente”, comenta Ana Rita. “Nossos estudos, na acolhedora casa de 
Manuel e Iza Ayres, eram interrompidos por aquele moleque de 12 
anos, ainda fedelho, mas já um cientista pronto e acabado”, relembra 
o jornalista Lúcio Flávio Pinto, colega de Ana Rita no curso de 
Ciências Sociais da uFPA. “Zé Márcio queria saber de tudo e ia atrás 
de tudo para se informar sobre o que não sabia. Não arredava de 
onde estávamos, sempre perquirindo, precocemente sabido, pronto 
para passar à frente, assumir uma criação”, completa.

Gostava de tocar violão e de fotografia, e até chegou a montar um 
estúdio fotográfico dentro de casa, tendo como cobaias os primos e 
os empregados. Era dado a invenções, como os foguetes preparados 
em casa e lançados na Praça da trindade. Chegavam a subir 20 
metros. “Se a Nasa soubesse, o teria contratado, dispensando Von 
Braun”, afirma o pai, referindo-se a Wernher von Braun, projetor do 
Saturno V, que levou o homem à Lua.

Zé Márcio, no entanto, levava as pessoas à loucura com seus 
engenhos, pois entre seus talentos evidentes estava o de pregar 

in Belém, where they made their home. At first they lived downtown 

in a rented house in the Vila Moreira Gomes on rua Gaspar Viana 

while they were having their own home built in the Praça da trindade 

neighborhood halfway into the historic part of the city. 

then the children came. helena Maria was born in 1952, and in 

1954 José Márcio was born, named for the fathers of Manuel and Iza, 

respectively. two years later Manuel Ayres Junior came, named by Iza 

after her “Maneco”. At the same time, he finished his doctorate, later 

taking on a position as professor at the Universidade federal do Pará 

(UfPA). he did important work there, including founding the Genetics 

Laboratory in 1966. 

she was always at his side—the two were always great 

companions even at work. Iza, who had graduated in accounting at 

the hundred-year-old Colégio santa Catarina de sena, ran his offices 

at the UfPA Center of Biological sciences from 1971 to 1975, at the 

state secretariat of Public health when he served as secretary from 

1975-79, and at the Pará state Court of Accounts, where Manuel was 

councilman and then president in 1989. they traveled extensively, first 

when he needed to complete his education, and later on vacations. 

“We had 60 beautiful years of life together. We were never separated 

and she was a huge support to me,” said Manuel. 

A large part of this story takes place in the house at rua Presidente 

Pernambuco, 104, where the couple moved in 1957 and resided until 

1993. the home had a garden and guava tree in the back yard a few 

meters from the Igreja da santíssima trindade, a charming corner of 

Belém where the row houses from the 19th and early 20th centuries 

still remain. Many family memories come from this house, meetings 

with friends, lunches of traditional sea-turtle cuisine. the lives of their 

children during childhood and adolescence, and of their niece Ana rita, 

daughter of Zeca BBC and Manuel’s sister Maria, all happened there.  

Ana rita moved to Belém for high school and was received by her aunt 

and uncle as if she were their own daughter. When they traveled, she 

took on the responsibilities of older sister, taking the younger children 

to school, helping them with their homework, looking after household 

expenses and covering up for her cousins’ mischief—resulting in the 

visible affection between them. 

Zé Márcio, or Zé as he was called by those close to him, was 

spirited, communicative and creative. his quick reasoning and sharp 

inquisitiveness were outstanding traits of his from the time he was 

very small. When dr. Ayres installed the Genetics Lab at UfPA, Zé 

Márcio, who was 12 at the time, would tag along. his father laughingly 

recalls him performing blood tests on the ABo ad rh groups and 

“questioning anything that didn’t seem right.” 

those who shared in conversation with him were continually 

challenged by infinite questions on all things imaginable, “from 

photography to the creation of the universe. he had a ‘why’ for 

everything,” comments Ana rita. “our studies at the warm household 

of Manuel and Iza Ayres were interrupted by him—a 12 year old boy, 

still cheeky, but already a scientist through and through,” recalls 

journalist Lúcio flávio Pinto, a colleague of Ana rita in the UfPA social 

sciences department. “Zé Márcio wanted to know about everything 

and searched things out so as to inform himself about what he didn’t 

know. he would hover around us, always inquiring, wise for his age, 

ready to move on, to create something,” he adds. 

he enjoyed playing the guitar and photography, and even built a 

photo studio in the house, using his cousins and the household staff as 

guinea pigs. he was given to inventing things like homemade rockets 

launched at the Praça da trindade. they could fly 20 meters into the 

air. “If NAsA had known, they would have hired him and fired Von 

Braun,” affirms his father, referring to man who designed saturn V, 

which carried man to the Moon. 

Zé Márcio meanwhile drove people crazy with his ingenuity, as 

one of his strongest talents was playing pranks on people. “No one 

escaped him,” remembers Manuel Jr. “relatives, friends, the household 

staff, and, mostly, younger cousins. he was always very creative in 

inventing new pranks,” he reveals. Within the Ayres family or among 

friends, everyone has a story to tell about Zé Márcio’s pranks. he 

specialized in them very young, plotting each one meticulously as 
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peças. “Não dispensava ninguém”, lembra Manuel Junior. “Parentes, 
amigos, empregadas e, principalmente, os primos menores. Sempre 
foi muito criativo para inventar novas pegadinhas”, revela. Na família 
Ayres ou entre os amigos, não há quem não conte uma dessas 
histórias do Zé Márcio. Ele se especializou nelas desde pequeno, 
maquinando cada uma meticulosamente, como que de posse dos 
segredos da descoberta do século. Visagens no pátio de casa, sacos 
d’água despencando do nada na cabeça de alguém na rua, caroços de 
açaí voadores atirados nos transeuntes por uma baladeira postada 
em lugar incerto e não sabido... Sobretudo se soubesse de antemão 
as vulnerabilidades e idiossincrasias de suas vítimas, o invento seria 
ainda mais requintado.

VisAgEns E mAPinguAris
Quinta-feira, dia de bridge na casa de Manuel e Iza Ayres. Nely, 
uma tia materna, Maria Helena Martins, uma amiga, e Abelardo 
Santos, respeitado pediatra da cidade, conhecido por sua seriedade 
e rigor, eram os convidados habituais para as partidas noturnas, lá 
pelos idos dos anos 1960. Para quem não sabe, o bridge é um jogo 
de cartas protagonizado por duas duplas (Norte-Sul e Leste-oeste), 
consistindo em jogadas rápidas para se conquistar uma maior 
quantidade de “vazas”, ou saídas, a cada nova jogada.

Certa vez, em uma das partidas, em meio a leilões e carteios do 
jogo, o grupo foi surpreendido pela visita de um cientista recém-
chegado dos Estados unidos. Já era idoso e entrara ajudado por 
Zé Márcio, na época um adolescente. todos se levantaram para 
cumprimentar o nobre visitante. Mas à solenidade inicial se impôs 
um estranhamento, pois o homem tinha um rosto esquisito, parecia 
mascarado.

E era.
As gargalhadas de Zé Márcio puseram fim ao mistério. o 

cientista renomado não passava de um amigo dele vestido 
com o paletó do dr. Manuel e usando uma máscara de borracha 
importada. A máscara e o paletó seriam incorporados pelo próprio 

Zé Márcio em outras ocasiões. Ele lotava de amigos a kombi 
do pai para se apresentar pela cidade como o doutor cientista. 
também se transformava no “velho da máscara” e ia para a frente 
do secular Cemitério da Soledade assustar as pessoas. Quando da 
aproximação de alguém, o velho se virava bruscamente e, com uma 
voz rouca, pedia que o levassem para dentro do cemitério.

o jogo de bridge também foi cenário para manifestações 
sobrenaturais. um dia, uma misteriosa vela vermelha apareceu 
acesa em cima do muro dos Ayres, coincidindo com a realização 
de um concorrido encontro de umbandistas em Belém, assunto 
na cidade e também na mesa dos jogadores. Seria um “trabalho” 
feito para alguém da casa? diante da incerteza, o melhor mesmo, 
sugeriu o dr. Abelardo, seria terminar o jogo. E a família concluiu 
que o melhor seria não revelar ao médico a verdadeira história da 
vela, colocada pelo lado da rua por um silencioso Zé, depois de ter 
pulado o muro da casa de Alda, a avó materna, que morava ao lado.

o arteiro Zé Márcio também contava com as novidades 
tecnológicas para empreender seus feitos magnânimos. Certa 
vez, lembra Ana Rita, ganhou um projetor de filme e não 
tardou a socializá-lo. Visualizou a fachada lateral da Escola de 
Biblioteconomia, a poucos metros da residência: o paredão azul-
claro era um telão a céu aberto. Ele, então, adquiriu uns filmes 
pornográficos e, entre sete e oito da noite, escondido no quarto 
de Helena e Ana Rita, deu início a uma sessão pública de cinema 
para a euforia dos passantes e desespero da diretoria da escola. os 
vizinhos telefonando para a escola, “o que significava aquilo?”, a 
confusão armada na rua. de repente, o projetor foi desligado. Ele, 
indagado: “Não, aqui não temos projetor de filme”.

o telefone era peça fundamental. uma vez, quando já trabalhava 
como pesquisador do Museu Goeldi, inspirou-se nos rumores 
em torno de uma pesquisa feita com a finalidade de localizar os 
mapinguaris da Amazônia. o mapinguari, até onde se sabe, é um ser 
lendário da floresta, conhecido por sua aparência monstruosa, como 
um grande macaco de um olho só no meio da cara e enormes pés.

if he had possession of the century’s greatest secrets. Apparitions 

on the patio, bags of water falling out of nowhere onto the heads of 

passersby, flying acai seeds shot from a slingshot in an uncertain 

and unknown location…and if he knew ahead of time about the 

vulnerabilities and idiosyncrasies of his victims, the prank would be 

sculpted to perfection. 

AppAriTions And mapinguaris

thursday, bridge night at the home of Manuel and Iza Ayres. Aunt 

Nely from Márcio’s mother’s side, family friend Maria helena Martins 

and Belém’s well-respected pediatrician Abelardo santos, known for 

his seriousness and rigor, were the usual guests for the nighttime 

gatherings back in the mid-1960s. for those who don’t know, bridge is 

a card game played by two couples sitting across from one another at 

the table consisting of fast plays to win the most number of tricks in 

each hand.

one evening in the middle of their card game, the group was 

surprised by a visit from a scientist who had recently arrived from the 

United states. he was already old and Zé Márcio, a teenager by this 

time, helped him in. everyone stood up to greet the special visitor. But 

soon something didn’t seem quite right, because the scientist’s face 

was strange, as if he were wearing a mask. 

And he was. 

Zé Márcio’s laughter ended the mystery—the famous scientist was 

no more than a friend of his dressed up in one of dr. Manuel’s suits 

and an imported rubber mask. the suit-and-mask ensemble was used 

by Zé Márcio on other occasions. he would fill his father’s Volkswagen 

van with friends and run around town dressed as the doctor. he would 

also transform himself into the “old man in the mask” and stand in 

front of the old Cemitério da soledade to scare people walking by by 

quickly turning around and asking them to take him into the cemetery. 

Bridge nights were also the stage for supernatural occurrences. 

one night, a mysterious red candle appeared on top of the wall around 

the Ayres’ house during a popular meeting of umbandistas [those who 

practice a religion based on African deities] in Belém, which had been 

creating a stir in the city and at the card table. Was it black magic 

perpetrated against someone in the house? Given the uncertainty, dr. 

Abelardo suggested ending the game. And the family decided that the 

best thing would be not to tell him the truth about the candle, which 

Zé had stealthily place on top of the wall after jumping over from his 

grandmother Alda’s house next door. 

Zé Márcio also relied on technology to perpetrate his mischievous 

deeds. Ana rita remembers one time when he came into possession 

of a film projector and immediately put it to work. he realized that the 
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Em um domingo, o telefone começou a tocar às seis da manhã 
na casa de Aline da Rin Azevedo, então bibliotecária do Goeldi 
e colaboradora de Márcio no projeto de um banco de dados em 
primatologia. Eram pessoas querendo informações sobre como 
adquirir filhotes de mapinguari, pois um anúncio nos classificados 
de um jornal de Belém indicava aquele telefone para contatos. Foram 
várias ligações. o marido de Aline já estava exasperado, mas ela nem 
precisou pensar duas vezes para telefonar para um zombeteiro Zé 
Márcio, seu amigo, e constatar a origem do anúncio. Apenas mais 
uma entre tantas brincadeiras.

Por telefone, ele passava trotes, atormentando suas vítimas. uma 
delas foi um histologista amigo de seu pai, com fama de aborrecido. 
Conversando com Manuel, o amigo confessara estar “saindo do 
sério” com uns telefonemas dados por engano para sua casa, após as 
22 horas, quando já estava recolhido ao quarto, no andar superior. 
detalhe: só havia aquele telefone na casa, no primeiro pavimento. 
tomando conhecimento disso, no dia seguinte Zé Márcio começou a 
perseguição: depois das 10 da noite, ligava de 15 em 15 minutos para 
o pobre homem, só lhe dando o tempo de subir e descer as escadas.

também inventava personagens, usando o modulador de voz. 
“Inclusive se passando por vendedor da Amway e oferecendo 
um programa chamado ‘Amansa Foguete’ para mães de filhos 
problemáticos”, recorda-se Carolina diniz, sua viúva. Ele também 
se fazia passar por mecânico, funcionário de empresa de ônibus e 
proprietário de manicômio, quando ligavam errado para a casa deles.

Como havia quem se dispusesse a ser seu cúmplice, ele 
aproveitava para aprimorar as pegadinhas. Em 1968, ele e Sérgio, 
marido de Ana Rita, na época ainda namorado, aproveitaram o dia 
da procissão do Círio de Nazaré para experimentar o presente dado 
pelos pais a Zé Márcio: um walkie-talkie, uma novidade para a Belém 
da época. Aproveitando a dispersão dos romeiros em direção à 
Praça da trindade, Zé Márcio abordava as pessoas, perguntando-
lhes se não queriam ser entrevistadas pela Rádio Clube do Pará, a 
PRC5. Sérgio, com o rádio a alguns metros dali, no pátio de casa 

de Zé, fazia as perguntas e as pessoas respondiam, jurando ser 
coisa séria. E ainda saíam depressa para ouvir o programa que, 
supostamente, começaria em meia hora.

Por essas e muitas e muitas outras, para quem o conheceu, difícil 
dizer se Zé algum dia deixou de ser aquele menino inventivo e 
brincalhão da Praça da trindade. Se não o ajudaram com as garotas 
na adolescência, quando estava mais interessado em divertir-se e 
competir, essas qualidades o tornariam singular, aproximando-o 
das pessoas e abrindo-lhe muitas portas, algumas muito poderosas 
e influentes quando ele se tornou o articulador internacional da 
implantação e desenvolvimento das reservas Mamirauá e Amanã.

“o Márcio foi uma das pessoas mais simples e criativas que eu 
conheci. Era brilhante e sempre tinha muito bom senso, ainda que 
fosse muito ingênuo para muitas coisas. Sempre foi honestíssimo e 
nunca suportou qualquer falcatrua, ainda que, pela sua ingenuidade, 
pouco desconfiasse dos que tentaram lhe enganar de alguma forma. 
Nunca se importou com o que vestia e era comum ir a eventos 
importantes de sandálias havaianas”, observa Manuel Junior. “o 
Márcio era, sobretudo, um sonhador. Ele sonhava de dia e de noite, 
muitas vezes até conversando com as pessoas. Era comum se 
desligar de uma conversa de repente e, quando percebíamos, o olhar 
dele já estava longe, exercitando a sua imaginação e criatividade”.

uma observação repetida por tantos quantos presenciaram 
as abstrações de Márcio, sobrevoos com os pés no chão. o norte-
americano Andrew taber, diretor do programa da WCS para a 
América Latina e colega de Márcio na organização, conheceu 
bem aqueles momentos de devaneio.. “uma das minhas anedotas 
favoritas sobre o Márcio era vê-lo trabalhando intensamente no seu 
computador, no meio de intermináveis reuniões. Supunha que ele 
estivesse concentrado tomando notas da reunião ou trabalhando 
em um paper científico. Mas eu ficava surpreso ao compreender 
que ele estava frequentemente jogando tetris. também me lembro 
dele naquelas reuniões infindáveis levantando e parando nos 
fundos da sala, vagando ao redor, fazendo um lanche ou escapando 

high, light blue lateral wall of the school of Library science, located a 

few meters from the house, was actually a giant open-air movie screen. 

so he got ahold of some pornographic films and, hidden in helena and 

Ana rita’s bedroom, ran a public film session from 7-8pm one evening, 

to the delight of those walking by and the desperation of the school’s 

directors. the neighbors called the school, demanding to know what 

it was all about, and tumult broke out in the street. suddenly, the 

projector was turned off. When he was asked, Zé’s response was 

simply, “No, we don’t have a film projector.”

the telephone was an essential tool. once, when he was already 

working as researcher at the Museu Goeldi, he was inspired by the 

rumors surrounding a study aimed at locating the mapinguaris in 

Amazonia. A mapinguari is a legendary forest being known for its 

monstrous appearance like a monkey with only one eye in the middle 

of its face and enormous feet. 

one sunday morning at six o’clock, the telephone began ringing 

at the home of Aline da rin Azevedo, Goeldi librarian at the time and 

collaborator with Márcio on a primatology database. the calls were 

from people wanting information on how to acquire mapinguari babies, 

as her phone number had appeared in a Belém newspaper classified ad 

announcing they were for sale. there were many calls. Aline’s husband 

was baffled, but she didn’t have to think twice before calling her 

prankster friend Zé Márcio, who admitted the work was his. Just one of 

a long string of jokes. 

he would torment his victims with phone pranks. one was a 

histologist friend of his father’s who was well known for being grouchy. 

he had told Manuel one day that he was “going crazy” with wrong 

number calls to his house after 10pm, when he was already in bed 

upstairs (the only phone in the house was downstairs, on the ground 

floor). When he found out about this, Zé Márcio began his torment the 

very next day: after 10pm, he called the poor man every 15 minutes, 

barely giving him enough time to get back upstairs between calls.  

he would also create characters using a voice modulator. “he even 

became an Amway salesman and offered a program called ‘rocket 

tamer’ for mothers of hyper-active children,” recalls his widow, Carolina 

diniz. he would also pose as a mechanic, employee of a bus company 

and insane asylum owner when people called their home.

And he welcomed the help of those willing to be his accomplices 

in making his pranks even better. In 1968 he and Ana rita’s husband 

sérgio (boyfriend at the time) tried out the new walkie-talkies his 

parents had given him—a real novelty in Belém back then—at the 

Círio de Nazaré religious procession. At the end, when the pilgrims 

were dispersing at the Praça da trindade, Zé Márcio approached them 

asking if they would like to be interviewed by the Pará state radio 

Club. sérgio sat on the porch of Zé’s house a few meters away and 

performed the interviews. the people responded seriously, running 

home afterward to listen to the program that supposedly would be 

broadcast a half hour later. 

these and many many other pranks made it difficult for those who 

knew him to say if Zé ever stopped being that playful and inventive 

boy at the Praça da trindade. While they didn’t help him out much 

with girls during adolescence when he was more interested in having 

fun and competing, these qualities made him unique, accessible and 

opened many doors for him. some were very powerful and influential 

when he became the international spokesperson for the creation of 

and development of the Mamirauá and Amanã reserves. 

“Márcio was one of the most unassuming and creative people I 

ever knew. he was brilliant and always had very good sense, even if he 
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para fumar. o importante era que ele tinha um inato poder de 
compreensão do que era relevante – e o que era perda de tempo. 
Ele estava presente nos momentos chaves com uma opinião e uma 
perspectiva”, revela.

A prima Ana Rita trabalhou ao lado dele por mais de dez anos 
e lembra quando, no meio da caótica rotina de trabalho diário, 
sobrava espaço para coisas inesperadas. 

“Ia para o computador responder a e-mails e, entre um trabalho 
e outro, começava a dar gargalhadas, porque já estava em uma 
partida de gamão ganhando de algum inglês ou alemão. Voltava 
ao telefone e lá se ia o dia. Quando chegava a noite é que ia redigir 
seus trabalhos, e a dormida acabava acontecendo lá pelas quatro 
da manhã para acordar cinco ou seis horas depois”.

Essa personalidade irrequieta acolheu, também, um aluno fora 
do comum, em uma família para a qual os estudos sempre foram 
um bem maior. “Seu Ayres, não guarde seu dinheiro na gaveta, 
guarde dentro da cabeça de seus filhos”, recomendava um amigo 
à família. todos os filhos estudaram nos melhores colégios de 
Belém na época: primeiro, o Suíço-Brasileiro, depois, a Escola 
de Aplicação da uFPA. E dedicaram-se ao estudo do inglês. Zé 
Márcio e Junior, aquele com 16 e este com 14 anos, aventuraram-
se mais além. durante seis meses residiram em Michigan, nos 
Estados unidos, para aperfeiçoar o idioma. Na volta, Zé estava 
com o curso secundário concluído, podendo prestar o Vestibular. 
Escolheu Ciências Biológicas na uFPA, que abrangia os cursos de 
Medicina, Farmácia, odontologia e Biologia, este recém-criado 
naquele início dos anos de 1970. Junior estudou engenharia de 
aeroportos e seguiu carreira militar na Força Aérea Brasileira até 
aposentar-se. Mora em Miami, onde trabalha com pesquisas na 
área de segurança operacional de aeroportos e análises de risco de 
acidentes aéreos na Applied Research Associates (ARA). Helena 
tornou-se advogada, atuando nas áreas de direito penal e direito 
administrativo no Governo do Estado do Pará, aposentando-se 
como funcionária pública. E Ana Rita formou-se em Antropologia, 

ingressando como professora da área na uFPA.
uma crise de apendicite no meio da prova do Vestibular quase 

tirou Zé Márcio da jogada. o fiscal da sala não acreditou quando 
ele alegou precisar ir ao banheiro. Achou que fosse cola. Zé Márcio 
deixou a prova com 70% das questões respondidas e, horas depois, 
diagnosticado pelo dr. Manuel, foi submetido a uma cirurgia. Mesmo 
assim conseguiu ser aprovado, tendo escolhido a área de Biologia, 
surpreendendo o pai, que apostava em Medicina, pois ele obtivera 
pontos suficientes para optar por este curso concorrido. Começou a 
estudar na uFPA em 1972, mas decidiu seguir para São Paulo, onde foi 
admitido na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do conceituado 
campus de Ribeirão Preto da universidade de São Paulo (uSP). 
Acreditava poder competir de igual para igual no mundo acadêmico 
se cursasse uma universidade de maior porte na área.

tinha lá suas razões. Na mesma época, no departamento de 
Genética da Faculdade de Medicina, trabalhava o professor Warwick 
Kerr, criador do departamento e um ícone na área científica, famoso 
mundialmente por seus estudos sobre abelhas africanas. No Brasil, 
o cientista teve atuação histórica à frente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), no período da ditadura militar, 
quando se tornaram tensas as relações entre os intelectuais, 
incluindo os cientistas, e os militares. Por suas denúncias públicas 
das atrocidades do regime, foi preso duas vezes, em 1964 e em 1969. 
também se destacou na direção do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA), em Manaus, em dois períodos: de 1975 a 1979 e 
de 1999 a 2002. Kerr teve bastante influência na vida acadêmica de 
Zé Márcio e de tantos outros cientistas de sua geração.

Homem primata
Foi o professor Kerr o responsável pelo primeiro emprego  
de José Márcio. Ele ouvira falar do jovem estudante através de 
Manuel Ayres, que o procurara certa vez em Belém, durante uma 
visita administrativa do cientista ao Museu Goeldi. Em 1974, quando 
contava 20 anos, José Márcio foi até o professor Kerr pedir-lhe 

was naïve about many things. he was always very honest and couldn’t 

stand any form of deceit, although because of his naiveté, he usually 

trusted those who tried to take advantage of him in some way. he 

never cared about how he was dressed and oftentimes went to formal 

events wearing flip-flops,” observed Manuel Jr. “Márcio was, above all, 

a dreamer. he dreamed night and day, oftentimes even when talking 

with people. It was common for him to suddenly drift off during a 

conversation and before we noticed, he would have a far-off look in his 

eye, imagination and creativity at work.” 

one observation repeated by many referred to Márcio’s 

distractions, mid-air flights with his feet on the ground. North 

American Andrew taber, director of Latin America for the Wildlife 

Conservation society and colleague of Márcio’s in the organization 

was quite familiar with his moments of distraction: 

“one of my favorite anecdotes on Márcio was seeing him working 

with great intensity at his computer in the midst of endless meetings. 

My assumption had always been that he was concentratedly taking 

notes on the meeting, or working on a scientific paper; so I was 

surprised to learn that he was most often playing tetris. I also 

remember him at those endless meetings getting up and standing in 

the back of the room, wandering around, having a snack or slipping out 

for a smoke. the important thing was that he had an innate grasp of 

what was important – and what was a waste of time, so was there at 

the key moments with an opinion and a perspective.” 

his cousin Ana rita worked at his side for over ten years and 

remembers times when, in the middle of the chaotic routine of their 

daily work, there was time for the unexpected. 

“he would go to the computer to answer emails and between one 

thing and another would burst out laughing because he was winning 

some online backgammon game against someone in england or 

Germany. then he’d go back to the phone and the day would go on. 

he would do his writings at night, only sleeping around 4:00 in the 

morning and waking up five or six hours later.”

this restless personality also included an outstanding student 

from a family that always valued education more than anything else. 

A family friend used to say, “Mr. Ayres, don’t keep your money in a 

drawer, keep it inside your children’s heads.” All of the children studied 

at the best schools in Belem at the time: first, the swiss school and 

later the UfPA Applied studies school. study of english was always a 

priority. When they were 16 and 14 years old respectively, Zé Márcio 

and Junior did an exchange program for six months in the state of 

Michigan, U.s. to work on their english. When he returned, Zé had 

already graduated from high school and took his college entry exams. 

he chose to test for Biological sciences at UfPA, which included either 

Medicine, Pharmacology, odontology or Biology, a new department 

created there in the early 1970s. Junior studied airport engineering and 

followed a military career in the Brazilian Air force until retirement. 

today he lives in Miami where he works with research in airport 

operational security and risk analyses of air traffic accidents at Applied 

research Associates (ArA). helena became an attorney working in 

criminal law and administrative law inside the Pará state Government, 

retiring as a state employee. And Ana rita studied Anthropology and 

became a professor in that department at UfPA. 

Zé Márcio nearly failed his college entry exams because of 

appendicitis: the person administering the test didn’t believe him when 

he said he had to go to the bathroom–he thought Márcio was trying to 

cheat. he left the exam having answered only 70% of the questions 

and, after being diagnosed by his father, underwent surgery hours later. 

But he still passed the exam and chose Biology, surprising his father, 

who expected him to choose Medicine, as he had scored well enough 

on the exam to get in to the medical school. he began his studies 

at UfPA in 1972 but decided to transfer to the Universidade de são 

Paulo (UsP) prestigious ribeirão Preto campus school of Philosophy, 

sciences and Letters. he felt that studying at a larger school in his field 

would make him more competitive in the academic world. 

he had his reasons. In those days, Warwick Kerr was part of the 

Genetics department at the Medical school. he had created the 

department and was an icon in his field, internationally renowned for 
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e participasse do casamento. Manuel ficou em Belém, atrelado aos 
compromissos como secretário de Saúde Pública do Estado.

o jovem casal foi morar em Manaus, onde os caminhos de José 
Márcio e Warwick Kerr se cruzaram novamente. o cientista decidira 
estudar a biologia dos cuxiús na região do Aripuanã, na divisa dos 
estados do Amazonas e Mato Grosso, onde o Inpa mantinha uma 
base de pesquisa, já sob a direção do professor Kerr. É preciso dizer 
que o professor foi designado ao cargo com a tarefa de reestruturar o 
instituto. Em 1975, quando assumiu a direção, o Inpa contava com um 
mestre e um doutor. Em quatro anos conseguiu formar 50 mestres e 
60 doutores em universidades nacionais e estrangeiras. Entre estes 
estava José Márcio.

Em 1977, ele foi contratado como pesquisador da instituição, 
podendo, posteriormente, cursar o conceituado mestrado em 
Ecologia, convênio mantido pelo instituto com a universidade 
Federal do Amazonas (uFAM), em Manaus. Nesse momento também 
reencontrou um velho amigo de seu pai, o reconhecido zoólogo 
Paulo Emílio Vanzolini, diretor do Museu de Zoologia da uSP por 
quase 30 anos e profundo conhecedor da região amazônica. Ele 
percorreu 11 mil quilômetros dos rios da região ao longo de 50 anos  
de pesquisa, desenvolvendo antológicas expedições a bordo  
do Garbe, embarcação na qual coletou cerca de 17 mil espécies para 
a coleção do museu. É também o compositor de Ronda e Volta por 

cima, sucessos da música brasileira.
Vanzolini conheceu José Márcio quando ele ainda era um 

menino e acompanhava o pai em trabalhos no Museu Goeldi, 
onde o zoólogo da uSP costumava se hospedar quando ia à 
Amazônia. tendo-o em alta estima, tornou-se orientador da 
dissertação de Márcio. Foi o responsável, segundo ele mesmo, pela 
profissionalização do jovem cientista, ensinando-o a aplicar a teoria 
ao trabalho de campo. Na verdade, fiel às características que o 
tornaram conhecido, amado e odiado no mundo científico, Vanzolini 
é implacável em relação ao seu discípulo ao classificá-lo como 
“muito ignorante” quanto à formação acadêmica.  

trabalho. “Que é que você acha de ser diretor da parte zoológica 
da ‘Cava do Bosque’?”, perguntou-lhe. Márcio aceitou de pronto 
e, com aquela indicação importante, foi admitido pela Prefeitura 
de Ribeirão Preto para administrar o zoológico, conciliando essa 
função às atividades de pesquisa. Ali era, certamente, o lugar 
ideal para isso. Em um artigo publicado no Jornal da Ciência, sua 
homenagem póstuma a José Márcio, o professor Kerr informa que 
ele fez no zoológico as primeiras observações sobre o acasalamento 
do cachorro-do-mato, a postura e o desenvolvimento dos ovos de 
filhotes de araras, além de ter melhorado o tratamento de outros 
animais. o lugar começou a ter, finalmente, um aspecto e um 
funcionamento adequados.

Apesar de se destacar como administrador, o jovem cientista 
logo depararia as agruras e inconstâncias do serviço público. Ao 
passar pela cidade um circo paraguaio, o titular da Secretaria de 
Educação, à qual estava vinculado o zoológico, acertou com o 
dono do circo uma troca, sem consultar Márcio: o zoológico doaria 
alguns animais brasileiros, incluindo a fêmea do cachorro-do-
mato, e receberia em lugar cinco ursos. Ao saber da negociação, 
Márcio tentou barrá-la, sem sucesso, mas imediatamente informou 
o ocorrido ao então secretário especial de Meio Ambiente, Paulo 
Nogueira Neto, que impediu o negócio. Em represália, o secretário 
de Educação, irmão do prefeito, demitiu José Márcio. Quando 
os estudantes da uSP souberam do ocorrido, fizeram uma grita, 
transformando o colega em herói e o elegendo presidente do 
Grêmio universitário de Filosofia.

Márcio concluiu a graduação em Biologia em 1976. A cerimônia 
de colação de grau contou com a presença de Manuel e Iza. Foram 
cinco dias de ônibus, de Belém a Ribeirão Preto, para acompanhar 
os passos do filho. Mas não contavam serem informados, alguns 
dias depois, sobre outra cerimônia: o casamento de Márcio com 
Cristina Silva, uma colega do curso. Foi uma surpresa, de fato, mas 
os pais juntaram as economias e compraram uma passagem de 
avião, um luxo na época, para que Iza retornasse a Ribeirão Preto 

his work on African bees. Warwick had made history as head of the 

sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência [Brazilian society for 

the Progress of science] during the military dictatorship when tensions 

were high between intellectuals (including scientists) and the military. 

he had been sent to prison twice, in 1964 and 1969, for publicly 

denouncing atrocities committed by the regime. he was also well 

known for running the National Institute of Amazonian research,or 

INPA in Manaus during two periods, from 1975-1979 and from 1999-

2002. Kerr was very influential in Ayres’ academic life together with 

many other scientists of his generation.  

prIMATe MAn

Professor Kerr gave José Márcio his first job. he had heard of the 

young student from Manuel Ayres, who had sought him out during an 

administrative visit the scientist made to the Museu Goeldi. In 1974, 

when he was 20 years old, José Márcio went to Kerr and asked him 

for work. “What do you think of being director of zoology at Cava do 

Bosque [a park in the city]?” he asked. Márcio accepted immediately 

and was hired by the City of riberão Preto to run the zoo, combining 

the job with his research activities. It was certainly the ideal place for 

this. In an article published as his posthumous tribute to José Márcio 

in the Jornal da Ciência, professor Kerr told of his work at the zoo, which 

included the first observations on the mating habits of the bush dog, 

and on Macaw egg-laying and nesting habits, aside from generally 

improving treatment of the animals at the facility, which was finally 

being well-run and began to take on an acceptable appearance.  

In spite of doing very well as an administrator, the young scientist 

would soon learn about the hardships and vagaries of public service. 

once, when a Paraguayan circus passed through town, the head of the 

secretariat of education, under whose jurisdiction the zoo fell, made a 

deal with the owner of the circus without consulting with Márcio: the 

zoo would donate some Brazilian animals, including the female bush 

dog, and would receive five bears in trade. When he found out about 

the deal, Márcio tried unsuccessfully to block it, and immediately 

informed then-special secretary of the environment Paulo Nogueira 

Neto, who stopped the deal. In turn, the secretary of education, who 

was also the mayor’s brother, fired José Márcio. When the students 

at UsP found out about what had happened, there was an outcry 

transforming him into a hero and which led to his election as president 

of the campus philosophical society.

Márcio finished his undergraduate degree in Biology in 1976. 

Manuel and Iza attended the graduation ceremony, after a five day 

long bus ride from Belém to ribeirão Preto to watch their son walk. 

they were surprised to learn of another ceremony a few days later: 

his marriage to Cristina silva, a colleague of his from school. It was a 

surprise, but his parents scraped their money together and bought a 

plane ticket, which was a huge luxury at the time, so Iza could return 

to ribeirão Preto to take part in the wedding. Manuel stayed in Belém 

due to his commitments as state secretary of Public health. 

the young couple went to live in Manus where José Márcio and 

Warwick Kerr’s paths crossed once again. Ayres had decided to study 

the biology of the bearded sakis in the Aripuanã region, along the 

border between the states of Amazonas and Mato Grosso, where 

professor Kerr was running a study base for INPA. Kerr had been hired 

to restructure the institution. When he assumed the presidency in 

1975, INPA had only one master’s degree holder and one Phd. In four 

years there were 50 Masters and 60 Phds at universities in Brazil and 

abroad. José Márcio was one of them. 

In 1977, José Márcio was hired as researcher for the institution, 

enabling him to later get his Master’s in ecology under a cooperative 

agreement with the Universidade federal do Amazonas (UfAM) in 

Manaus. It was at this time that he also met up again with an old 

friend of his father’s, renowned zoologist Paulo emílio Vanzolini, 

director of UsP’s Zoology Museum for nearly 30 years who knew the 

Amazon region very well. Vanzolini traveled 11,000 kilometers of the 

region’s rivers during his 50 years of research, writing anthologies 

about his expeditions aboard the Garbe, the boat on which he 

collected some 17,000 species for the museum’s collection. he also 
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“o Zé Márcio acabou um profissional. Ribeirão Preto foi muito 
bom pra ele, viu? Ele conviveu com gente muito boa por lá, como o 
Warwick Kerr, gente de classe alta, que era isso o que ele precisava. 
Ele era muito inteligente”, avalia.

Márcio dedicou-se na pós-graduação aos estudos da 
socioecologia de macacos, cujos parâmetros principais relacionam-
se à oferta e procura de alimentos, possibilitando ao pesquisador 
aferir as estratégias sociais dos animais nos diferentes ambientes 
naturais. Esta dinâmica requer muitas horas de pesquisa de 
campo para serem obtidos resultados convincentes. uma boa 
pesquisa nessa área, calcula-se, deve levar de um a dois anos, tempo 
considerado de média duração – sendo raros os de longa duração. 
Márcio empregou não menos de dois anos de trabalho de campo 
em cada investigação, especializando-se em macacos endêmicos e 
ameaçados de extinção na região amazônica, onde vivem cerca 20% 
das espécies descritas em todo o mundo, mas ainda carentes de 
estudos sobre a variedade das suas ocorrências. Pesquisou cuxiús, 
uacaris, o macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta e um sagui, Mico 

mauesi, o único não ameaçado de extinção. Esta última pesquisa foi 
realizada em parceria com o primatólogo norte-americano Russell 
Mittermeier, seu amigo.

obteve o título de mestre em 1981 com a dissertação 
Observações sobre a ecologia e comportamento dos cuxiús 

(Chiropotes albinasus & Chiropotes satanas, Cebiade: Primates), 
trabalho pioneiro, abrindo caminho para outras investigações. 
Vanzolini não titubeia em defini-lo como sendo de “primeira linha” 
por se pautar pelo paradigma que impôs ao Museu de Zoologia da 
uSP. “A pesquisa do Márcio era perfeitamente de primeira linha. Foi 
o que ele aprendeu, mas depois que aprendeu já estava aprendido”, 
ressalta, assinalando com isso a singularidade da pesquisa. Ao ser 
indagado sobre o contexto acadêmico brasileiro no qual a pesquisa 
se inseria, ele é enfático: “Não existe contexto acadêmico brasileiro. 
Era tudo muito picado, muito... Eu o orientava: ‘Faz isso, lê aquilo’. 
dava muita coisa pra ele ler”, comenta.

Mas o professor gosta mesmo é de contar a história do 
macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta, descoberto por Márcio em 
1983 e batizado, dois anos depois, com o nome do mestre: Saimiri 

vanzolinii. toda relação de amizade e de professor-aluno se resume, 
de acordo com ele, nesse batismo, narrado amiúde no segundo 
capítulo. Mesmo depois do mestrado, Vanzolini continuaria a 
colaborar com José Márcio em suas pesquisas e com orientações 
teóricas. “A pessoa em quem ele confiava para orientar era eu, pois 
eu fazia um tipo de biologia que ele sonhava fazer: a evolução em 
nível das espécies”, revela.

Em 1993, quando José Márcio já era um cientista reconhecido 
mundialmente, Vanzolini indicou-o para ocupar uma cadeira como 
membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC), de onde 
era membro associado desde 1991. destacou aquela pesquisa de 
mestrado como um “trabalho afincado de campo, com importantes 
implicações teóricas”. Concluindo: “José Márcio Ayres representará 
uma superior adição ao campo da zoologia de vertebrados na 
Academia”, escreveu em seu parecer.

Cuxiú
Foi uma intensiva atividade de campo a que levou José Márcio ao 
estudo, um dos primeiros no Brasil, sobre o cuxiú-de-nariz-branco 
(Chiropotes albinasus) e o cuxiú-marrom (Chiropotes satanas), ambos 
viventes em áreas de terra firme no norte do estado de Mato Grosso 
e no norte de Manaus, no Amazonas, respectivamente.

A observação desses macacos, arredios à presença humana, 
colocava-o em condições inóspitas em meio à floresta e aos 
rios, e, mesmo assim, ele trabalhava por horas seguidas, de uma 
forma obstinada, descobrindo vários bandos e estudando seu 
deslocamento. daí o apelido Cuxiú dado pelos colegas do curso. 
Márcio acompanhava os macacos do início ao fim do dia, anotando 
seus hábitos alimentares e outros comportamentos característicos, 
como a extrema agilidade. os cuxiús são capazes de percorrer mais 
de um quilômetro em menos de uma hora, nos galhos mais altos 

composed two famous songs, Ronda and Volta por cima.

Vanzolini met José Márcio when he was a boy going along with his 

father to work at the Museu Goeldi where the UsP zoologist stayed 

when he traveled to Amazonia. he had great respect for Márcio and 

became the advisor for his dissertation. According to Vanzolini, he was 

responsible for making the young scientist into a professional, teaching 

him to apply theory to field work. Actually, true to the traits that made 

him both loved and hated within the scientific word, Vanzolini insists 

on classifying his disciple as “very ignorant” in terms of his academic 

education. “Zé Márcio became a professional. ribeirão Preto vas very 

good for him, you know? he coexisted with very good people there like 

Warwick Kerr, upper class people, and this is what he needed. he was 

very intelligent,” he evaluates. 

during his post graduate work, Márcio dedicated himself to the study 

of monkey socioecology, which is mostly determined by the availability 

of and search for food, enabling the researchers to compare the animals’ 

social strategies in different natural environments. this dynamic requires 

many hours of field research in order to obtain convincing results. A 

reliable study in this area must last one or two years, and is considered 

to be a medium-term study. Long-term studies are rare. Márcio spent 

no less than two years of field work on each study, specializing in 

native endangered monkeys in the Amazon region, home to 20% of all 

the world’s described species which are still lacking in studies on the 

variations of their existences. he studied bearded sakis, uakaris, the black 

squirrel monkey and a Callitrichidae, the Maués Marmoset, the only one 

not on the endangered list. this last study was carried out together with 

North-American primatologist and friend russell Mittermeier.

he earned his master’s degree in 1981 with a dissertation 

entitled “observações sobre a ecologia e comportamento dos cuxiús 

[observations on the ecology and behavior of the bearded saki] 

(Chiropotes albinasus & Chiropotes satanas, Cebiade: Primates)”, a 

pioneering work that opened pathways for other studies. Vanzolini did 

not hesitate in defining Ayres as “first rate” in the way he followed the 

model by which he ran the UsP Zoology Museum. “Márcio’s research 

was absolutely first rate. It was what he learned, but once he learned 

it, it was completely learned,” he stresses, pointing out the uniqueness 

of Ayres’ research. When asked about the Brazilian academic context 

of which the research would become part, he is emphatic: “there is 

no Brazilian academic context. everything was very separate, very…I 

would advise him: ‘do this, read that’. I gave him many things to read,” 

he comments. 

But the professor really likes to tell the story of the black squirrel 

monkey, discovered by Márcio in 1983 and which he baptized two 

years later under the name of his teacher: Saimiri vanzolinii. According 

to Vanzolini, the naming, described in detail in Chapter two, summed 

up the whole teacher/student relationship and friendship they shared. 

even after his master’s program had ended, Vanzolini continued to 

collaborate with José Márcio in his research and with theoretical 

orientation. “I was the person he trusted to orient him because I did 

the kind of biology he dreamed of doing: evolution at the species 

level,” he reveals.

In 1993, when José Márcio had already become a world-renowned 

scientist, Vanzolini nominated him to sit on the board of the Brazilian 

Academy of sciences (ABC), of which he had been a member since 

1991. he cited Ayres’ Masters’ thesis as being a “persevering field 

study with important theoretical implications”. In conclusion, his 

statement read: “José Márcio Ayres will be a superior addition to the 

field of vertebrate zoology in the Academy.”

CuxIú

It was intensive field work that led José Márcio to do the study, one 

of the first in Brazil, on the white-nosed saki (Chiropotes albinasus) 

and the Black-bearded saki (Chiropotes satanas), both living in 

regions in the north of Mato Grosso state and the north of Manaus in 

Amazonas, respectively. 

the observation of these monkeys, which do not tolerate human 

presence, required him to be in inhospitable conditions in the middle 

of the forest and along rivers. he worked determinedly for hours on end, 
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das árvores, à procura de comida. Consomem frutas de alto teor de 
gordura e, na seca, frutos imaturos e sementes, sendo os maiores 
predadores de sementes entre os macacos tropicais das Américas.

Em um artigo para a revista da Wildlife Conservation, em 1990, 
ele relatou a saga para localizar os animais. Na região de dardanelos 
(Mt), no rio Aripuanã, contratou Jonas, um exímio caçador, que o 
levou em uma pequena canoa para o outro lado do rio, vencendo as 
águas turbulentas por entre a floresta. Jonas chamou-lhe a atenção 
para uns assobios agudos vindos do alto de um morro. Eles subiram 
o morro em silêncio e então viram, a uns 30 metros acima deles, 
vários cuxiús-de-nariz-branco.

“Nós não tínhamos visto outros mamíferos no caminho, e então 
eles estavam ali. Ainda era bem cedo pela manhã e os animais 
estavam comendo as sementes de uma árvore chamada amapá. 
depois de observá-los por meia hora, eu provavelmente sabia mais 
sobre os cuxiús-de-nariz-branco do que já havia sido publicado na 
literatura científica. Quando os macacos começaram a descer da 
árvore, um por um, contei 25. Jonas me perguntou se poderíamos 
seguir o grupo, mas preferi voltar ao acampamento e começar a 
planejar um sistema de trilhas para a área, então eu poderia começar 
um estudo sistemático. Pensei que meu trabalho seria muito fácil, 
mas isso ocorreu dois meses antes de eu encontrar um cuxiú-de-
nariz-branco de novo. Em dois anos e meio, construí mais de 96 
quilômetros de trilhas naquela área e ainda não podia delimitar a 
área de vida de um simples grupo”, escreveu.

Warwick Kerr testemunhou o esforço do aluno e fez questão 
de registrá-lo. “No Aripuanã, o Márcio trabalhava cada vez mais 
intensamente: fazia descobertas diárias, encantando os colegas do 
Inpa e os visitantes estrangeiros. Eu lhe dizia que ele era meu melhor 
cientista em Aripuanã!”, conta no artigo do Jornal da Ciência.

“o professor Kerr o desafiou, mas ele sabia que Márcio 
corresponderia”, argumenta a zoóloga carioca Marlucia Martins, 
colega daquela turma e hoje pesquisadora do Museu Goeldi. Para 
Marlucia, ser aluna daquele professor significava um algo mais. 

discovering many bands and studying their movement—henceforth the 

nickname Cuxiú [saki] given him by his classmates. Márcio would follow 

the monkeys from morning till night, documenting their eating habits 

and other characteristic behaviors like their extreme agility. sakis are 

capable of traveling more than a kilometer in less than an hour on the 

highest branches of the trees in search of food. they eat fatty fruits and 

during the dry season, unripe fruits and seeds. they are the biggest seed 

predators among all tropical monkeys in the Americas. 

In an article for Wildlife Conservation magazine in 1990, he 

told the saga of locating the animals. on the rio Aripuanã in the 

dardanelos (Mt) region, he hired Jonas, an excellent local hunter, 

who took him in a small canoe to the other side of the river through 

the turbulent waters in the middle of the forest. Jonas called his 

attention to some high-pitched whistling coming from the top of a 

hill. silently, they climbed the hill and found many white-nosed sakis 

some 30 meters overhead. 

 “We had not seen any other mammal on the way, and here they 

were. It was still early in the morning and the animals were eating 

the seeds from the fruit of an amapa tree. After watching them for a 

half hour, I probably knew as much about red-nosed bearded sakis  

as had been published in the scientific literature. As the monkeys 

started to leave the tree, one by one, I counted 25. Jonas asked me if 

we should follow the group, but I preferred to go back to camp and 

start planning a trail system for the area so I could begin a systematic 

study. I thought my job was going to be easy, but it was another two 

months before I saw a red-nosed bearded saki again. In two and a half 

years, I built more than 60 miles of trails in that area and still could not 

encompass the total home range of a single group.

Warwick Kerr testified Ayres’ work and made a point of writing 

about it. “In Aripuanã, Márcio worked more and more intensely: he 

would make new discoveries every day, enchanting his colleagues at 

INPA and foreign visitors. I would say that he was the best scientist in 

Aripuanã!” read an article of his in Jornal da Ciência. 

“Professor Kerr challenged him, but he knew that Márcio would 

live up to it,” argues zoologist Marlucia Martins, a colleague at the 

time from rio de Janeiro, today a researcher at the Museu Goeldi. 

for her, studying under Kerr had special meaning. “We are Kerr’s 

intellectual offspring; he was our mentor, a visionary that structured 

a whole generation of researchers,” she tells, referring to a gradual 

change in the posture of scientists in relation to their work. “the 

scientist’s profile during the 1980s was that of someone who produced 

and became a specialist. In our generation, some of us believed that 

science had to serve a cause, aside from thinking only of our academic 

careers and personal success.” 

for her, this was key to the empathy felt between the professor 

and his student. “Kerr saw in Márcio a potential to be, socially and 

intellectually, what a scientist should be—to be committed. he 

saw that Márcio could find solutions that considered conservation 

and quality of life, and he valued this in his student,” she observes, 

adding: “Márcio followed this path of leadership both as professor and 

colleague, offering support to his friends and sharing knowledge. he 

was one of the people who illuminated the pathway of environmental 

conservation for me, because he was committed to the cause.”
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In the field: the white-nosed saki | © Luiz Cláudio Marigo

“Somos crias do Kerr, ele era o nosso mentor, um visionário que 
estruturou toda uma geração de pesquisadores”, conta, referindo-se 
a uma gradual mudança na postura do cientista diante do seu ofício. 
“o perfil do cientista nos anos de 1980 era daquele que produzia e 
se tornava um especialista. Em nossa geração, alguns de nós, além de 
pensar na sua formação e no seu sucesso pessoal, acreditavam que a 
ciência tinha de servir a uma causa”.

Para ela, esse foi o ponto chave da empatia entre o professor e o 
aluno. “o Kerr viu no Márcio um potencial dentro do que concebia 
ser a missão do cientista, nos aspectos social e intelectual, ou seja, 
ter uma postura de comprometimento. Ele identificou no Márcio 
a capacidade de encontrar soluções, contemplando a conservação 
e a qualidade de vida, e valorizou isso no seu aluno”, observa, para 
completar: “o Márcio seguiu esse caminho de liderança, tanto como 
professor, quanto como colega, apoiando seus amigos e dividindo 
o conhecimento. Ele foi uma das pessoas que me iluminaram no 
caminho da conservação ambiental, pois era comprometido com 
essa causa”.

os ventos da História
A experiência dessa geração de cientistas precisa ser vista em um 
panorama mais amplo de transformações mundiais desencadeadas 
na década de 1970, pelo surgimento de movimentos sociais de 
pautas diversificadas, mas orientadas pela busca e garantia de 
direitos coletivos. uma nova ordem se impunha a partir das 
demandas da sociedade, confrontando e demandando o poder 
instituído, contribuindo para um maior esclarecimento sobre o 
sentido de democracia e de cidadania. Assim, questionavam-se os 
modelos de desenvolvimento econômico adotados pelas nações sob 
a consciência de haver limites éticos à produção industrial e ao uso 
dos recursos naturais, impondo-se um modelo que considerasse o 
meio ambiente e a humanidade como parâmetros.

Nesse contexto surge a expressão “desenvolvimento 
sustentável”, um marco para as ciências e a política. trata-se de um 
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desdobramento do conceito de ecodesenvolvimento elaborado pelo 
economista polonês, naturalizado francês, Ignacy Sachs. o conceito 
nasceu em 1972, nos bastidores da Conferência de Estocolmo, como 
relembra Sachs, na autobiografia A terceira margem: em busca do 

ecodesenvolvimento. o vocábulo foi pronunciado por Maurice 
Strong, secretário da conferência, mas o conteúdo foi desenvolvido 
por Sachs quando atuava como consultor internacional na área de 
planejamento relacionado ao meio ambiente.

A Primeira Conferência das Nações unidas sobre Meio 
Ambiente e desenvolvimento, na capital da Suécia, entrou para a 
história política internacional ao sinalizar a necessária reorientação 
das diretrizes desenvolvimentistas das nações. A declaração de 
Estocolmo, assinada por vários países, dentre eles o Brasil, foi 
parâmetro para a criação do Programa das Nações unidas para o 
Meio Ambiente (PNuMA). Seu documento inaugural, “A estratégia 
mundial para a conservação”, traz enunciada claramente a expressão 
desenvolvimento sustentável – que, confessadamente, desagrada 
a Sachs. Em 1982, essa noção fundamentaria a elaboração de novas 
proposições sistematizadas no dossiê “o nosso futuro comum”, ou 
Relatório de Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e o desenvolvimento, criada pelas Nações unidas e 
presidida por Gro Brundtland, primeira-ministra da Noruega.

A Conferência de Estocolmo teve impacto no Brasil, a 
começar pela adoção de uma política para o meio ambiente 
corporificada na criação da Secretaria Especial do Meio 
Ambiente (SEMA) entre os anos de 1973 e 1974, no âmbito do 
Ministério do Interior e depois do Ministério de Meio Ambiente 
e Habitação. A secretaria, extinta em 1989, veio a ser incorporada 
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). A Sema foi o primeiro destino do projeto 
de criação da Estação Ecológica Mamirauá em 1984. À frente 
da secretaria estava o seu criador, o conservacionista Paulo 
Nogueira Neto, representante do Brasil na Comissão Brundtland 
e um entusiasta da criação de reservas ecológicas.

Ao ratificar a declaração de Estocolmo, o Brasil abriu uma 
condição política importante no cenário internacional: sediar, no 
Rio de Janeiro, a Conferência das Nações unidas sobre o Meio 
Ambiente e o desenvolvimento (CNuMAd), mais conhecida como 
Rio-92, durante a qual foi elaborada a Agenda 21, definindo novos 
paradigmas para a ideia de progresso das nações, considerando 
o meio ambiente e o ser humano. Acrescente-se que o país vivia 
o seu período de redemocratização, culminando, em 1988, com a 
promulgação de uma nova Carta Constitucional.

Enquanto isso, na Amazônia, na década de 1980, a política de 
segurança nacional prevalecia, na contramão dos novos tempos 
de governo civil, tendo em vista o combate às alegadas tentativas 
de invasão do território brasileiro através das fronteiras do Norte. 
o permanente temor da ação de narcotraficantes e de terroristas, 
assim como de organizações não governamentais, cientistas, 
missionários estrangeiros e outros “inimigos”, acentuou a política 
de defesa na região, resultando, em 1985, na implantação do Projeto 
Calha Norte (atual Programa Calha Norte), cujo propósito era, 
e ainda é, ampliar a participação do poder público militarizado 
na região. depois, em 1997, iniciou-se a instalação do Sistema de 
Vigilância da Amazônia (SIVAM), dentro de um programa maior, o 
Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), implantado a partir de 
2002, com o objetivo científico de monitoramento dos 5,5 milhões 
de quilômetros quadrados da região. Este programa, inicialmente 
criado no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República (atual Agência Brasileira de Inteligência), 
compõe hoje a estrutura da Casa Civil da Presidência da República.

Essas transformações mundiais, nacionais e regionais 
certamente orientaram ou reforçaram, ao longo dos tempos, práticas 
acadêmicas, abrindo um leque de interesses para os cientistas 
quanto a novos campos de conhecimento e áreas de investigação. 
Em ecologia, a conjugação do aspecto social ao ambiental tornou-se 
fator imperativo ao desenvolvimento de projetos de conservação. 
Não se podia mais conceber o homem apartado do meio ambiente, 

The WIndS of TIMe

the experience of this generation of scientists must be seen within 

a broader perspective of worldwide changes beginning in the 1970s, 

when diverse social movements and political agendas directed toward 

the creation and assurance of collective rights began to emerge. A new 

order was imposed due to society’s demands, challenging leadership 

and shedding more light on the meaning of democracy and citizenship. 

this process led to the questioning of economic development models 

adopted by nations based on the consciousness that there are ethical 

limits to industrial production and the use of natural resources, 

calling for a model that considers the environment and humanity as 

parameters. 

the term “sustainable development” would emerge in this 

context, a demarcation for science and politics. It is an elaboration 

of the concept of eco-development elaborated by Polish economist 

expatriated to france, Ignacy sachs. the concept was born in 

1972 during the goings-on of the stockholm Conference, as sachs 

remembers in his autobiography, La troisième rive [editions Bourin: 

Paris 2008]. the term was invented by Maurice strong, secretary of 

the conference, but the content was developed by sachs during his 

work as international consultant in environmental planning. 

the United Nations Conference on the human environment held 

in stockholm was an historical marker for the time when international 

politics realized that directives for development needed to be changed 

within nations. the stockholm declaration, signed by many nations 

including Brazil, was the parameter for the creation of the United 

Nations environment Programme (UNeP). Its inaugural document, 

the World Conservation strategy, clearly employs the expression 

“sustainable development” , which confessedly displeases sachs. 

In 1982 this notion would be the basis for the elaboration of new 

systemized proposals in the dossier “our Common future”, or the 

Brundtland report, written by the World Commission on environment 

and development, which was created by the United Nations and 

presided over by Gro Brundtland, Norway’s Prime Minister. 

the stockholm Conference had impact in Brazil, initially with 

the creation of the special secretariat for the environment (seMA) 

between 1973 and 1974, under the jurisdiction of the Ministry of the 

Interior and later the Ministry of the environment and habitation. 

seMA was eliminated in 1989 when it was incorporated by IBAMA, 

the Brazilian Institute of environment and renewable Natural 

resources. the first project for creation of the Mamirauá ecological 

station was sent to seMA in 1984. the secretariat was being run by its 

creator, conservationist Paulo Nogueira Neto, Brazil’s delegate to the 

Brundtland Commission and enthusiast for the creation of ecological 

reserves. 

In ratifying the stockholm declaration, Brazil made an important 

international political play: to host the UN Conference on environment 

and development in rio de Janeiro in 1992, better known as the 

rio summit. during the summit, Agenda 21 was written, defining 

new paradigms for gauging progress that take into account the 

environment and human beings. In addition, Brazil was undergoing its 

re-democratization period, which ended with the promulgation of a 

new constitution in 1988. 

Meanwhile, during the 1980s in Amazonia, national security policy 

prevailed, contrary to the new civil government era, for the purpose 

of combatting alleged invasion attempts at the northern border of 

Brazil. the continual fear of acts perpetrated by drug traffickers and 

terrorists as well as non-governmental organizations, scientists, 

foreign missionaries and other “enemies” increased defense policy in 

the region, resulting in the establishment of the Projeto Calha Norte 

(today called Programa Calha Norte) in 1985, whose purpose was and 

still is to increase the participation of the militarized public power in 

the region. Later, in 1997, sIVAM, or the Amazon surveillance system 

began to be installed as part of a larger program, sIPAM, the Amazon 

Protection system, which was implanted beginning in 2002. the 

protection system’s scientific objective is to monitor the 5.5 million 

square kilometers composing the region. this program, initially 

created within what is today the Brazilian Intelligence Agency, today 
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nem compreender essa relação fora de um projeto sem a comunhão 
de ciência e política. Foi esse o horizonte de transformações 
apresentado a José Márcio Ayres e à sua geração. No caso específico 
do paraense, as pesquisas sobre os primatas não humanos da 
Amazônia levaram-no a perceber a dimensão humana da floresta. 
Ele não se ateve à sua especialidade, formulando ações mais 
consequentes para uma intervenção sobre a natureza, utilizando de 
forma racional os recursos naturais.

em Campo
A larga experiência em atividades de campo tornou-se um 
referencial na carreira de José Márcio. de fato, era preciso conhecer 
a fundo a floresta e sua dinâmica para intervir e teorizar sobre 
ela. Ele aprendeu a decifrar as matas de Aripuanã, dividindo seu 
conhecimento com os colegas. Em determinado momento, esse 
conhecimento significou a vida. Prova disto são os relatos de 
Marlucia Martins e Suely Aguiar, também pesquisadora do Goeldi 
e integrante daquela turma de mestrado. As duas viveram uma 
história bastante ilustrativa.

Em companhia de um colega da universidade Estadual de 
Campinas (uNICAMP), elas seguiram para pesquisa de campo em 
uma reserva florestal nos arredores da Estação Experimental do Inpa. 
deveriam desenvolver pesquisas individuais, mas nenhum deles 
tinha experiência suficiente para adentrar a mata. Com o passar das 
horas, também não se lembravam da trilha de retorno à base. Estavam 
fora da rota, ou pior, totalmente perdidos, cansados, famintos e sem 
perspectivas de encontrar o caminho naquele dia ainda.

Resolveram, então, pernoitar na mata. “Acomodamo-nos lado a 
lado em um tronco caído no chão. Ali refletimos sobre a inesperada 
aventura, pensando em alternativas. Aos poucos, nos abateu sede e 
fome. Não dispúnhamos de lanterna, armas de fogo, um facão que 
fosse. E se aparecesse uma onça, cobra, porco-do-mato? A noite 
e a madrugada avançaram, enquanto éramos castigados por uma 
infinidade de pernilongos”, relata Suely.

de manhã cedo, tentaram novamente encontrar o caminho 
de volta. Nada. tampouco aparecia alguém para ajudar. “Perto 
de 11 horas, exaustos, eis que, para alívio nosso e alegria geral, 
chega Márcio, à frente de uma pequena expedição de mateiros e 
funcionários da estação. Se até o meio-dia não fôssemos localizados, 
caberia ao Exército promover nossa busca, através de uma operação 
especial de resgate. Márcio se antecipou e foi feliz na escolha do 
melhor método de nos encontrar”, recorda Suely.

Marlucia guarda uma lembrança um pouco diferente quanto ao 
final da história. Segundo ela, Márcio seguiu sozinho à procura dos 
colegas, retornando horas depois de eles terem sido encontrados. Mas 
isso não muda, para ela, a emoção preservada até hoje ao relembrar o 
desprendimento e a preocupação de Márcio com a integridade dos 
três. do que sobrevém uma lição permanente para ela: “Na Amazônia, 
na floresta, a gente tem que cuidar um do outro”, afirma.

Após esse episódio, Suely relembra, o curso de sobrevivência na 
selva ministrado pelo Exército passou a ser obrigatório na formação 
dos alunos do Inpa. de imediato, toda a turma participou de dois 
dias intensos de treinamentos, com aulas de procedimentos de 
orientação na mata, primeiros socorros, obtenção de água e comida 
na selva. “Embora formalmente participasse como aluno, Márcio 
Ayres já dispunha da bagagem prática que o tornara quase tão 
preparado quanto os instrutores, graças à experiência adquirida 
principalmente em Aripuanã”, complementa. 

depois de certa fase do curso, os alunos seguiram caminhos 
diferentes dentro de sua área de pesquisa. A vida de José Márcio 
estava cada vez mais vinculada à árdua atividade de campo, tendo 
ele se tornado, por volta dos 25 anos, uma referência no mundo 
acadêmico. Para citar um dado, desde 1977 ele era membro do grupo 
de especialistas em primatas da Comissão de Sobrevivência das 
Espécies da união Internacional para Conservação da Natureza 
(IuCN), entidade com sede na Suíça. E em 1978 recebeu diploma de 
Honra ao Mérito do Inpa por sua cooperação à pesquisa científica. 
Ao mesmo tempo, fortalecia-se nele a capacidade de liderança, 

falls under the direct jurisdiction of the President’s Cabinet.

these international, national and regional transformations 

undoubtedly influenced and reinforced academic practices over time, 

opening an array of interests for scientists, both in terms of new 

fields of knowledge and areas of research. In ecology, the conjugation 

of social issues with the environment became an imperative factor 

for the development of conservation projects. Man was no longer 

conceived as separate from his environment, and this relationship was 

incomprehensible outside a project without the communion of science 

and politics. this is the horizon of transformations that José Márcio 

Ayres and his generation encountered. In the particular case of this 

scientist from Pará, studies on non-human primates in Amazonia led 

him to perceive the scope of human presence in the forest. he did not 

limit himself to his specialty, formulating more effective actions to 

protect nature through the rational use of natural resources.

In The fIeLd

José Márcio’s extensive experience in the field became a reference 

for his career. In fact, one needs to know the inner workings of the 

forest in order to form theories about it. he learned to decipher the 

forests of Aripuanã and shared his knowledge with his colleagues. At 

one point, this knowledge meant life itself, vividly illustrated in a story 

told by colleagues Marlucia Martins and suely Aguiar (also a Goeldi 

researcher and part of his master’s program).

Accompanied by a colleague from the Universidade estadual de 

Campinas (UNICAMP), they were headed out to do some field work 

on a forest reserve outside the INPA experimental station. they were 

supposed to perform individual studies, but none of them had enough 

experience to be in the forest alone. As the hours passed, they realized 

they had lost their way back to the base. they were off track, or 

actually completely lost, tired, hungry with no perspective for finding 

their way before the sun went down. 

so they decided to spend the night in the forest. “We lay down 

side-by-side on a fallen tree trunk and talked about our unexpected 

adventure, thinking of alternatives. Little by little, we began to get 

thirsty and hungry. We had no flashlight, guns, not even a machete. 

What if a jaguar, snake or wild boar were to appear? Night and then 

the wee-hours of the morning came on as we were devoured by an 

infinity of mosquitoes,” tells suely. 

early in the morning, they tried to find the way back once again. 

Nothing. Neither did anyone appear to help. “Around 11 o’clock in the 

morning, exhausted, Márcio appeared leading a small expedition of 

foresters and station employees. If they hadn’t found us by midday, 

the military would have been called in on a special rescue mission to 

get us out of the forest. Márcio acted first and was lucky to choose the 

best method to find us,” remembers suely.

Marlucia remembers the end of the story a little bit differently. 

According to her, Márcio set out alone to look for his colleagues, 

returning hours after they were found. But this doesn’t change, for 

her, the emotion she holds until today when she remembers Márcio’s 

unselfishness and concern with the trio’s safety. the experience 

taught her a permanent lesson: “In Amazonia, in the forest, we have to 

take care of one another,” she affirms. 

suely remembers that after this episode, INPA began requiring its 

students to take the military’s wilderness survival course. her entire 

class immediately underwent two days of intense training including 

classes in orientation procedures for the forest, first aid and in ways 

to find food and water. “Although he did formally attend the classes, 

Márcio Ayres’ proved to be nearly as prepared as the instructors, 

thanks to the experience he had gained, mostly at Aripuanã,” she 

added.

At a certain point in the master’s program, the students’ academic 

paths parted in the direction of their individual areas of research. 

José Márcio became more involved in arduous field activities all the 

time. By the time he was 25 years old, he had become a reference 

in the academic world. he had been, since 1977, a member of the 

species survival Commission’s primate’s specialists group, part of 

the International Union for the Conservation of Nature (IUCN), a 
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de mobilizar as pessoas em torno de interesses comuns ou de 
convencê-las da validade de uma boa batalha na área ambiental. 
Assim, da mesma forma como se empenhou em salvar os cachorros-
do-mato do zoológico de Ribeirão Preto, lançou-se a uma campanha 
em Manaus em favor do macaco popularmente conhecido como 
sauim-de-coleira.

Como recorda a bióloga Maria teresa Piedade, a Maitê, 
pesquisadora do INPA. Ela estudava plantas, mas acompanhou 
José Márcio por diversas vezes nas incursões dele pelas matas de 
Manaus. “Eu tinha um jipinho Gurgel, e o Márcio mais de uma vez 
me persuadiu a ir buscar com ele áreas de ocorrência do sauim-
de-coleira (Saguinus bicolor) na periferia de Manaus, próximo ao 
Aeroporto Eduardo Gomes. Isso foi no final de 1979 e início de 
1980, e, ao contrário dos dias de hoje, essas áreas tinham poucos 
habitantes e muitos macacos. Essas idas informais a campo 
foram muito produtivas e me chamava a atenção a maneira fácil 
e confidente que ele tinha para com aqueles moradores simples 
e carinhosos. Ali foram lançadas as bases de uma campanha que 
o Márcio liderou chamada ‘Salve o sauim-de-coleira’, de grande 
repercussão em Manaus. Para mim foi importante participar e 
aprender com isso”.

A campanha teve longa repercussão. Em 1989, um movimento 
popular promovido pelos moradores dos condomínios construídos 
nos arredores da área de ocorrência dos sauins demandou ao poder 
público a criação de uma área de proteção para a espécie. Em 1992 
foi inaugurado o Parque do Mindu, de 33 hectares, a 15 minutos 
do centro de Manaus. Em 2005, o sauim-de-coleira tornou-se, por 
decreto municipal, símbolo da cidade de Manaus. No ano seguinte 
teve seu nome oficialmente mudado para sauim-de-manaus. 

Na verdade, enquanto pesquisava os cuxiús e atentava para a 
extinção dos sauins, Márcio já havia se aproximado do que viria a ser 
o objeto de sua tese de doutorado: o uacari-branco. Ainda durante a 
graduação, conheceu a espécie, da família dos pitecídeos, encontrada 
por ele ao norte e ao sul do rio Amazonas. No entanto, não foi na 

Amazônia seu primeiro contato com a espécie, mas na Europa, em 
Colônia, na Alemanha, quando foi convidado a visitar zoológicos 
daquela cidade como resultado de sua dedicação aos estudos de 
zoologia. “Ainda que eu tivesse crescido em Belém, uma cidade 
brasileira na boca do Amazonas, eu nunca tinha visto um pitecídeo, 
tanto na natureza quanto em cativeiro, até que eu visitei vários 
zoológicos europeus em 1974, como parte da minha graduação 
na universidade de São Paulo. Naquele tempo, a despeito do fato 
de estar a maior parte dos pitecídeos na lista oficial dos macacos 
neotropicais ameaçados, pouco se sabia a respeito deles na natureza. 
A maior parte das informações disponíveis vinha dos naturalistas 
do século 19, cujas descrições foram baseadas principalmente em 
informações colhidas de indígenas locais e de estudos de animais 
cativos”, relatou José Márcio naquele mesmo artigo para a revista da 
Wildlife Conservation.

Em entrevista à revista EPS, ele contou um pouco mais. 
disse ter sentido vergonha ao ver, em outro país, alguns tipos 
de primatas raros da Amazônia desconhecidos dos brasileiros. 
“Regressei com a firme convicção de estudar na natureza aqueles 
famosos primatas brasileiros”, afirmou. Em 1981, findo o mestrado, 
ele se lançou à nova pesquisa.

Nessa época, o nome de José Márcio já começava a atrair olheiros 
internacionais. Na fase de transição entre o mestrado e o doutorado, 
ele foi contatado pelo primatologista John G. Robinson, responsável 
pela implantação, na universidade da Califórnia, de um programa 
em conservação tropical, cujo objetivo era identificar futuros líderes 
no mundo inteiro, dando-lhes a oportunidade de elaborar modelos 
de conservação para implementá-los como programas chancelados 
pela universidade.

Eram os primórdios da conservação como área científica, lembra 
Robinson. Até mesmo a disciplina Biologia da Conservação estava 
em fase de elaboração e programas como aquele ofertado eram raros 
no mundo, mas José Márcio já lhe apresentava uma sólida visão 
sobre o tema. “Meu primeiro trabalho foi recrutar ‘o melhor e o mais 

swiss-based entity. And in 1978 he received the INPA Merit for his 

cooperation on scientific research. At the same time, he became a 

stronger leader, able to mobilize people with common interests or 

convince them of the validity of a good cause in the environmental 

field. the same way that he decided to save the bush dogs at the zoo 

in ribeirão Preto, he started up a campaign in Manaus to help the 

monkey popularly known as the sauim-de-coleira or Pied tamarin. 

so remembers biologist Maria teresa Piedade, also known as 

Maitê, a researcher at INPA. she studied plants but went along with 

José Márcio on numerous occasions into the forests of Manaus. 

“he had a little Gurgel jeep, and more than once, Márcio persuaded 

me to go along with him to look for areas of occurrence of the Pied 

tamarin (Saguinus bicolor) on the outskirts of Manaus near to the 

eduardo Gomes Airport. this was at the end of 1979 or beginning 

of 1980 and, unlike today, these areas had few human inhabitants 

and many monkeys. these informal outings to the field were very 

productive and I was impressed by the easy and confident manner 

he had with the humble and kind inhabitants. there, he set up bases 

for a campaign he led called ‘save the Pied tamarin’, which had many 

repercussions in Manaus. It was important for me to participate in 

and learn from this.”

the campaign had lasting repercussions. In 1989, a popular 

movement promoted by the people living in condominiums in the 

tamarins’ area of occurrence demanded that the government create a 

protected area for the species. In 1992, the 33-hectare Parque do Mindu 

was inaugurated 15 minutes from downtown Manaus. In 2005, the Pied 

tamarin was officially declared the symbol of the city of Manaus. the 

next year, its name was officially changed to the Manaus tamarin. 

In truth, while he was researching sakis and trying to save tamarins 

from extinction, Márcio had already gotten close to what would be the 

subject of his doctoral thesis: the bald-headed uakari (Cacajao calvus).  

he had become familiar with the species, part of the pitheciidae family, 

during his undergraduate work when he found them on the north and 

south sides of the Amazon river. It hadn’t been his first encounter with 

the species, however. When he was in Cologne, Germany, he had been 

invited to visit zoos in the city because of his dedication to studies in 

zoology.

“Although I grew up in Belém, a Brazilian city at the mouth of 

the Amazon, I had never seen a pithecine, neither in the wild nor 

in captivity, until I visited several european zoos in 1974, as part of 

my undergraduate work at the University of são Paulo. At that time, 

despite the fact that most pithecines were on the official lists of 

threatened Neotropical monkeys, little was known about them in 

the wild. Most available information came from nineteenth-century 

naturalists, whose descriptions were based mainly on information 

gathered from local Indians and studies of captive animals,” wrote José 

Márcio in the same article for Wildlife Conservation. 

In an interview for EPS magazine, he told a little more. he said he 

felt ashamed to see rare Amazonian primates in another country that 

were unknown to Brazilians. “I came back home determined to study 

those famous Brazilian primates in nature,” he affirmed. In 1981, when 

he finished his master’s degree, he started the new study. 

At that time, José Márcio’s name was already beginning to call 

international attention. In the transition phase between his master’s 

and his Phd, he was hired by primatologist John G. robinson, who 

founded a tropical conservation program at the University of California. 

robinson’s objective was to identify future leaders the world over, 

giving them the opportunity to build conservation models and 

implement them as approved university programs. 

It was the beginnings of conservation as a scientific field, 

remembers robinson. even the discipline of Conservation Biology was 

still being created and programs like his were rare. But José Márcio 

already had a solid perspective on the subject. “My first job was to 

recruit ‘the best and the brightest’.  Márcio came to mind immediately.  

I had never met him, but he was already developing a reputation as an 

excellent field biologist with a strong interest in applied conservation.  

he had just completed his master’s work with Chiropotes, and I 

travelled to Manaus to meet with him and interview him. he struck 
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brilhante’. Márcio me veio à mente na hora. Eu não o conhecia, mas 
ele já estava desenvolvendo uma reputação como um excelente 
biólogo, com um grande interesse em conservação aplicada. Ele me 
pareceu profundamente reflexivo sobre o tema da conservação, mas 
no seu coração era um homem de campo, com um apreço profundo 
por sistemas ecológicos e pelas pessoas que viviam próximas à 
natureza”, relembra Robinson, que viajou a Manaus especialmente 
para realizar a entrevista com o então pesquisador do INPA.

José Márcio declinou o convite em função de seu doutorado, 
mas iniciou-se ali uma profunda amizade entre eles. Mais de 
dez anos depois daquele primeiro encontro, em 1990, Robinson 
seria o responsável pela admissão de Márcio na então Wildlife 
Conservation Internacional (WCI), atual Wildlife Conservation 
Society (WCS), na qual ocupa atualmente o cargo de vice-presidente 
executivo nas áreas de conservação e ciência. José Márcio se 
tornaria o diretor dos programas da organização para o Brasil e o 
titular da Carter Chair em Ecologia de Florestas tropicais, uma 
cátedra originalmente patrocinada pelo casal James Walter e 
Margaret Carter.

CAminhOs CruZADOs
Em meio à intensa rotina acadêmica, Márcio viu seu casamento 
acabar. Cristina acompanhou quase todo o processo da pesquisa 
para o mestrado, mas queria voltar a São Paulo. Em um final de 
ano em Ribeirão Preto, na casa de seus pais, informou ao marido a 
decisão de permanecer em sua cidade natal. Márcio ainda tentou 
demovê-la da ideia, mas ela estava resoluta. Ele retornou sozinho 
ao Amazonas e não mais a viu, embora ela, arrependida, tivesse 
feito tentativas de reatar o casamento. o casal se divorciou e, muito 
tempo depois, Márcio soube do câncer de Cristina e de sua morte.

A vida seguiu. os estudos proporcionaram ao cientista não 
apenas uma vivência na selva em meio aos macacos. Havia também 
as paqueras e os encontros festivos com os amigos em torno das 
comidas típicas paraenses enviadas por d. Iza para o filho. Maniçoba, 

principalmente. Márcio estava novamente aberto aos amores, usando 
melhor suas habilidades comunicativas para se aproximar das moças.

durante a pós-graduação ainda, ele conheceu sua segunda 
esposa: deborah de Magalhães Lima, apresentada a ele por 
Marlucia, que a conhecia desde a graduação em Ciências Biológicas, 
no Rio de Janeiro. deborah havia seguido para Manaus, em julho 
de 1980, como aluna do mestrado em Ecologia da uNICAMP. 
A instituição oferecia disciplinas comuns ao mestrado da 
universidade do Amazonas, daí o deslocamento dos alunos.

José Márcio, nessa época, dividia uma casa com o amigo Robin 
Best, estagiário do Projeto Peixe-Boi, que passaria a namorar a então 
estudante de Biologia Vera Silva, estagiária no mesmo projeto, 
mais tarde sua esposa. os quatro manteriam uma sólida amizade, 
sobretudo quando da morte de Robin, anos mais tarde.

“uma das coisas que me chamavam a atenção é que, apesar 
de ainda tão jovem, o Márcio já tivesse tido a experiência de um 
casamento e separação, quando nenhum de nós no grupo tivesse 
sequer ainda envolvido em uma relação estável. Márcio era bastante 
alegre e divertido. Sempre fazendo piadas e brincadeiras com os 
amigos. Muitas vezes as brincadeiras entre os homens do grupo 
(Márcio, Robin Best, Roger Shimpton, Victor Py-daniel, entre outros) 
se tornavam pesadas e nem todos seguravam a barra, mas, de um 
modo geral, o grupo acabava se unindo novamente”, relembra Vera.

deborah concluiu os créditos das disciplinas e foi viver com 
Márcio em Manaus. Na verdade, ela interrompeu o curso na 
uNICAMP até ambos decidirem ir estudar em Cambridge, na 
Inglaterra – ele para fazer o doutorado, ela, para começar um novo 
mestrado, desta vez em Antropologia Social, interessada em estudar 
as populações ribeirinhas da Amazônia. Assim teve início a história 
do casal. Eles oficializariam a união mais de dez anos depois, 
durante uma cerimônia simples, em um cartório de Belém.

A vida na Inglaterra seria dividida em três fases, a primeira 
entre 1981 e 1982; depois, entre 1985 e 1986, e, finalmente, entre 
1989 a 1990. um período bastante rico para os dois, a começar 

me as deeply thoughtful about conservation, but at his heart, he was 

a field man – with a deep appreciation of ecological systems and 

the people who lived close to nature”, recalls robinson, who made a 

special trip to Manaus to make the interview with the INPA researcher. 

José Márcio didn’t accept the invitation because of his doctoral 

studies, but a strong friendship grew between the two men. In 1991, 

over ten years after their first meeting, robinson would be responsible 

for Márcio’s admission to what was then called Wildlife Conservation 

International (WCI)—today’s Wildlife Conservation society (WCs)—

where today he serves as executive Vice President of Conservation and 

science. José Márcio would become director of the organization’s Brazilian 

programs and holder of the Carter Chair in tropical forest ecology, a chair 

originally sponsored by James Walter and Margaret Carter.

CroSSed pAThS

In the midst of his intense academic routine, Márcio’s marriage came 

to an end. Cristina accompanied almost all the research he did for his 

master’s, but wanted to return to são Paulo. At her parents’ home at 

the end of one year in ribeirão Preto, she told her husband she had 

decided to remain in her native city. Márcio tried to change her mind, 

but she couldn’t be convinced. he returned alone to Amazonas and 

never saw her again, even though she later regretted her decision 

and tried to revive the marriage. they were divorced, and years later 

Márcio heard about her struggle with cancer and death. 

Life went on. studies provided the scientist with more than just 

time in the wild amid monkeys. he met with women and friends 

to enjoy the typical Pará cuisine Iza would send her son, especially 
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Márcio e os filhos, daniel e Lucas, do casamento com deborah Lima, sua colega de 
mestrado no INPA

Márcio and Daniel and Lucas, his sons from his marriage with Deborah Lima, his 
colleague in his master’s program at InPA 
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pela gravidez de deborah, descoberta quando ela chegou ao 
país. José Márcio viajou em seguida, e os dois passariam aquele 
primeiro tempo sob a expectativa da chegada do primeiro filho, 
daniel, nascido em 18 de maio de 1982, e o trabalho de pesquisa. 
deborah defendeu a dissertação nesse mesmo ano. Cinco anos 
depois, nasceria Lucas, em Belém. daí deborah dizer que a vida 
deles consistiu em vários filhos: “dois mestrados, dois filhos e dois 
doutorados. Isso tudo feito misturando idas e vindas de Cambridge 
a tefé e vice-versa, e no meio disso, Belém. Fizemos muitos amigos 
nessas cidades, muitos trabalhos estimulantes e muitos anos felizes 
com os meninos”, conta.

No dia do nascimento de daniel, a família Ayres esteve presente: 
Manuel, Iza e Helena passaram uma temporada em Cambridge 
para ajudá-los a conciliar os muitos afazeres. “de repente, ouvimos 
um chorinho e o Márcio foi nos encontrar com seu filhinho daniel 
em seu colo! Maravilha, muitos regozijos ao vermos o pequenino”, 
relembra Manuel, padrinho do recém-nascido. Iza, claro, a madrinha. 
o batizado ocorreu em uma igreja britânica tradicional, e o menino 
viveria os primeiros anos naquele vaivém entre Brasil e Inglaterra, 
com uma temporada em tefé, onde, entre outras coisas, aprendeu a 
pescar piranha e a comer o peixe, feito um caboclinho da região.

os Ayres ajudariam o casal em muitos momentos. “Eu e 
Márcio sempre demos muita atenção a nossos filhos e, apesar de 
trabalharmos muito e termos que fazer viagens de campo, sempre 
que possível os meninos nos acompanhavam. Quando isto não era 
possível, e eu tinha que me afastar, as crianças ficavam aos cuidados 
dos avós, e até hoje eles têm um relacionamento afetuoso com o 
avô. dona Iza era uma avó que fazia qualquer coisa para que seus 
netos estivessem sempre felizes. Ela foi um grande apoio para mim, 
sempre. doutor Manuel, meus pais e minhas irmãs também, mas, 
para o apoio na criação dos meninos, dona Iza foi inestimável”, 
reforça deborah.

A união dos cientistas também produziu as reservas de 
Mamirauá e Amanã, ou, antes disso, o conceito de reserva de 

desenvolvimento sustentável, que sacudiu o meio científico e 
a política de conservação do país. Eles trabalharam juntos na 
elaboração desse projeto, e a imagem do casal ficaria bastante 
associada ao projeto, sobretudo pelo esforço de divulgação nos 
meios de comunicação.

tudo, no entanto, partiu dos resultados da pesquisa desenvolvida 
por José Márcio na área de entorno do lago Mamirauá, no Amazonas, 
habitat do uacari-branco. Por isso, não é de se estranhar o macaco 
ter se tornado tão famoso quanto seu pesquisador, sobressaindo-se 
no noticiário como “o rei da floresta” e tornando-se um dos ícones de 
Mamirauá.

Ele se lançou a essa pesquisa desafiando condições ainda piores 
que as das matas do Aripuanã, impressionando com sua escolha 
até quem já havia se proposto a pesquisar o uacari, mas desistira 
diante dessas adversidades, como o primatologista norte-americano 
Russell Mittermeier, atual presidente da Conservation International 
(CI). “Conheci Márcio em um Congresso de Primatologia em Belém, 
em 1977. Eu me impressionei com ele desde o primeiro encontro, 
especialmente porque ele estava interessado pelos mesmos 
macacos pelos quais eu era apaixonado, os uacaris. Eu tinha sido o 
primeiro não brasileiro a realmente ver as então três espécies de 
uacari (vermelho, preto e branco) na natureza, em 1973, e queria fazer 
minha tese sobre eles. Mas encontrei condições muito difíceis em 
campo e decidi, ao invés disso, trabalhar com uma espécie similar no 
Suriname. dez anos depois, Márcio teve a grande coragem de levar 
adiante a difícil tarefa de estudar os uacaris-brancos na natureza”, 
recorda o cientista.

os levantamentos realizados por Mittermeier estão nas 
referências bibliográficas da tese de José Márcio e, mais do que 
isso, os dois dividiriam, ao longo dos próximos anos, a autoria 
de trabalhos científicos sobre primatas e também participariam 
de projetos relevantes na área da conservação.“Publicamos um 
número de papers juntos, um deles sobre uma nova espécie da 
Amazônia Central brasileira (Callithrix mauesi, agora Mico mauesi). 

maniçoba. Márcio was open to falling in love again, making best use of 

his communications skills to get to know the ladies. 

during his post graduate work, he met his second wife, deborah de 

Magalhães Lima. she was introduced to him by Marlucia, who had known 

her since their undergraduate work in Biological sciences in rio de Janeiro. 

deborah had moved on to Manaus in July 1980 to finish her master’s in 

ecology from UNICAMP, which offered the same master’s courses as the 

University of Amazonas, resulting in some students’ relocation. 

At the time, José Márcio shared a house with his friend robin Best, 

a student worker at the Projeto Peixe-Boi, who would later date and 

marry Biology student Vera silva. the four were very close friends and 

remained so, especially at the time of robin’s death years later. 

“one of the things that most caught my attention is that even 

though he was so young, Márcio had already been through a marriage 

and a separation, while none of the rest of us in the group had even 

been in a stable relationship. Márcio was very happy and fun. Always 

making jokes and playing with his friends. Many times the jokes 

between the men in the group (Márcio, robin Best, roger shimpton, 

Victor Py-daniel and some others) got to be heavy and not everyone 

could take it, but generally the group would come back together in the 

end,” remembers Vera. 

deborah finished her UNICAMP credits and went to live with Márcio 

in Manaus. Actually, she dropped out of UNICAMP until they both 

decided to go study at Cambridge, in england—he to do his doctorate and 

she to begin an new master’s program, this time in social Anthropology to 

study the riverbank populations in Amazonia. that was how the couple’s 

story began. they were officially married over ten years later in a simple 

ceremony performed by a justice of the peace in Belém. 

Life in england would be divided into three phases: 1982-82, 1985-

86 and finally 1989-90. It was a very rich period for both, beginning 

with deborah’s pregnancy, which she learned of when she arrived in 

england. José Márcio traveled soon afterward and the two spent that 

first period absorbed by the arrival of their first son, daniel, on May 

18, 1982 and by their research. deborah defended her dissertation that 

same year. five years later, Lucas was born in Belém. deborah would 

say that there were many children in their lives: “two master’s degrees, 

two sons and two Phds. All this done between comings and goings 

from Cambridge to tefé and back again, with Belém in the middle. 

We made many friends in these cities, did much stimulating work and 

spent many happy years with the boys,” she says. 

Manuel, Iza and helena Ayres were all present on the day that 

daniel was born—they had come to spend a season in Cambridge 

to help the couple out with all the things they had to do. “suddenly 

we heard a small cry and Márcio came to us with his little son daniel 

in his arms! Marvelous. We all cheered when we saw the little 

one,” remembers Manuel, godfather of the baby. Iza, of course, was 

godmother. daniel was baptized in a traditional British church and the 

boy would spend his first years in that back-and-forth between Brazil 

and england with a season in tefé where, among other things, he 

learned to fish for piranhas and eat them like the locals. 

Márcio’s parents helped the couple many times. “Márcio and I 

always gave our children a lot of attention and in spite of the fact that 

we worked a lot and had to travel for field work, the boys came with us 

whenever possible. When this was impossible and I had to be away, 

the children stayed with their grandparents. they have an affectionate 

relationship with their grandfather until today. dona Iza was the kind 

of grandmother that would do anything to make her grandchildren 

happy. she was always a huge support for me. dr. Manuel, my parents 

and my sisters as well, but as far as help raising the children, dona Iza 

was priceless,” states deborah. 

the union between the scientists also produced the Mamirauá 

and Amanã reserves or, before this, the concept of a sustainable 

development reserve, which shook Brazil’s scientific community and 

conservation policy. they worked together to create the project and 

the couple’s image would become closely associated with the project, 

especially due to exposure in communication media.

But everything came from the study José Márcio developed in 

the area around Mamirauá Lake in Amazonas, the habitat of the 
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também trabalhamos juntos no Comitê diretor da Comissão 
de Sobrevivência das Espécies da união Internacional para 
Conservação da Natureza (IuCN) e dividimos grandes momentos 
nessas reuniões importantes”, conta.

Com a pesquisa e a consequente salvaguarda do ecossistema 
onde vive o macaco, Márcio e o uacari-branco passariam a ser vistos 
como pertencentes um ao outro. Entre os alfarrábios do cientista, 
existe uma caricatura bastante significativa dele transformado em 
uacari-branco, com a notória careca, uma brincadeira divulgada no 
informativo da WCS. uma associação legítima, afinal, durante três 
anos, o cientista viveu embrenhado nas matas no entorno do lago 
Mamirauá, investigando aquele macaco raro.
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Entre estudos e família: Márcio e deborah com daniel (de óculos) e Lucas, em Cambridge, 1989-1990
Between studies and family: Márcio and Deborah with Daniel (in glasses) and Lucas at Cambridge, 1989-1990

bald-headed uakari. this is why it’s no strange thing that the monkey 

became as famous as its researcher, appearing in the media as “the 

king of the forest” and becoming one of the icons of Mamirauá. 

he went into the study taking on conditions even worse than those 

in the forests of Aripuanã. his choice was impressive to those who had 

already tried to study the uakari but quit because of difficulties, like 

North American primatologist russell Mittermeier, currently president 

of Conservation International (CI). “I first met Márcio at a Primate 

Congress in Belem in 1977. I was impressed with him from the first 

meeting, and especially that he was interested in the same monkeys 

that I was passionate about, namely the uakaris. I had been the first 

non-Brazilian to actually see the then three species of uakaris in the 

wild in 1973 (red, black, and white), and had wanted to do my thesis 

on them. But I found the field conditions very difficult and decided to 

work on similar species in surinam instead. ten years later, Márcio had 

the great courage to take on the difficult task of studying the white 

uakari in the wild,” recalls the scientist. 

Mittermeier’s studies are listed in the bibliography of José 

Márcio’s thesis and, moreover, the two would share in the writing of 

scientific works on primates over the following years. they would 

also participate in important conservation projects. “We published 

a number of papers together, one of them a new species from the 

Central Brazilian Amazon (Callithrix mauesi, now Mico mauesi). We 

also served together on the steering Committee of the species 

survival Commission of IUCN and had many great times together in 

these important meetings,” says Mittermeier. 

With the research and the resulting protection of the ecosystem 

where the monkey lives, Márcio and the bald-headed uakari would 

become very associated with one another. Among the scientist’s 

papers, there is a very meaningful caricature of him, transformed into 

a bald-headed uakari, with his notorious bald head—a joke published 

in the WCs newsletter after the scientist had spent three years hidden 

away in the forest around Lake Mamirauá studying the rare monkey. 
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de corpo e alma 
na várzea amazônica

V er um exemplar de uacari-branco em um zoológico 
na Alemanha, em 1974, despertou em Márcio muitas 
perguntas quanto à falta de conhecimento no Brasil 

sobre essa espécie de macaco, conhecido na Europa como “macaco 
inglês” por causa de sua característica face vermelha, aludindo 
ao estereótipo do cidadão britânico, quando embriagado. o que 
se sabia estava restrito à descrição feita pelo zoólogo francês 
Isidore Geoffroy St. Hilaire em 1847 e aos relatórios de naturalistas 
europeus como os britânicos Henry Walter Bates e Alfred Russell 
Wallace, e o italiano Gaetano osculati, que empreenderam viagens 
pela Amazônia a partir de 1848, recolhendo amostras da fauna e da 
flora para apresentá-las ao velho continente.

Bates, sobretudo, realizou expedições em áreas próximas à da 
ocorrência dos uacaris, fazendo anotações de relatos de nativos, 
a principal fonte de informações a respeito do animal. Em The 

naturalist in the River Amazons, escrito na Inglaterra quatro anos 
depois de ter realizado as viagens, o britânico descreveu o dia, uma 

Percorrendo trilhas, de olho no uacari | © luiz cláuDio MaRigo

Following trails with an eye on the uakari | © Luiz Cláudio Marigo

Body And SouL In The AMAZonIAn 
vArZeA
seeing a specimen of a bald-headed uakari in a zoo in Germany in 

1974 inspired many questions in Márcio as to the lack of knowledge 

inside Brazil about this species of monkey, known in europe as the 

“english monkey” because of its characteristic red face, alluding to 

the stereotypical drunken englishman. What was known about it was 

limited to the description made by french zoologist Isidore Geoffroy 

st. hilaire in1847 and the reports written by european naturalists like 

Britain’s henry Walter Bates and Alfred russell Wallace, and Italy’s 

Gaetano osculati, all of whom traveled to Amazonia after 1848 

collecting samples of fauna and flora to bring home to the old continent. 

Bates mostly made expeditions near to the uakari’s area of 

occurrence, taking notes on stories from native people, the main 

source of information about the animal. In The Naturalist in the 

River Amazons, written in england four years after his travels, the 

englishman described a sunny morning in 1855 when he saw a dozen 
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manhã ensolarada de 1855, quando viu uma dúzia de uacaris sendo 
carregados nos ombros de índios em uma jaula feita de cipós, pelas 
ruas de Ega (atual cidade de tefé). o naturalista definiu a aparência 
dos macacos como grotesca, atentando para seus pelos longos e 
brancos do pescoço ao rabo, a cabeça quase calva, tendo apenas 
um pequeno tufo de cabelos cinzentos, e “suas faces”, escreveu, 
“brilhavam com a mais vívida nuance escarlate”.

Bates inferiu, à época, tratar-se de uma espécie rara, limitada àquela 
área. o nome dado pelos índios, uacari ou acari, provavelmente se 
referia ao ca-ca-ca emitido pelos animais. o britânico também fora 
informado pelos caçadores de que os uacaris se movimentavam 
muito rapidamente por entre as árvores, ainda que possuíssem o rabo 
curto, ao contrário de outros macacos da região. Mas, naquele dia, 
aprisionados, os uacaris-brancos estavam melancólicos e silenciosos. 
Era um “estranho espetáculo”, acrescentou.

Apesar desse testemunho, Bates, assim como os demais viajantes, 
sabia mais dos uacaris pelos relatos dos caçadores do que por uma 
observação mais consistente de seu modo de vida. o próprio St. 
Hilaire, segundo Bates, teria feito sua descrição a partir do couro 
de um macaco macho capturado no alto rio Solimões e levado ao 
Pará, onde era valorizado como animal doméstico. o fato é que, 
até os anos de 1980, nenhuma pesquisa de campo, nesta acepção, 
havia sido feita sobre os uacaris, desconhecidos até mesmo pelos 
habitantes das cidades próximas à sua área de ocorrência. “Se fosse 
apresentada uma fotografia do uacari-branco aos habitantes de 
Alvarães, uma pequena cidade a 1.930 quilômetros a oeste de Manaus, 
no rio Amazonas, muito provavelmente não reconheceriam o animal. 
Muitos poderiam perguntar se aquele macaco de aspecto estranho, 
de aparência humana, seria encontrado na Ásia ou na África. Eles 
ficariam chocados em saber que os uacaris-brancos moram a menos 
de oito quilômetros de sua calçada, do outro lado do rio”, observou 
José Márcio em um artigo para a revista Natural History, em 1990.

Então, seria uma pesquisa pioneira em torno da socioecologia 
daqueles símios, tentando explicar por que os uacaris são os únicos 

primatas frugívoros capazes de viver na área de floresta alagada 
e por que as áreas de floresta alagada são importantes para a 
especiação desses primatas. À época, uma das hipóteses de Márcio 
era a existência exclusiva desses macacos em áreas alagadas, embora 
atualmente já sejam verificadas outras ocorrências espaciais. Aquela 
perspectiva implicava um estudo aprofundado sobre a várzea e 
sua dinâmica, incluindo vegetais e outros animais, estabelecendo 
a correlação entre aquele ecossistema, o desenvolvimento e a 
sobrevivência dos uacaris-brancos, cuja ocorrência é restrita à 
Amazônia Central, pelo menos até onde os estudos feitos indicam.

Assim, com a mesma determinação com que se lançou à observação 
dos cuxiús em terra firme, partiu para outra empreitada obstinada 
no interior da floresta alagada, mas com um desafio geográfico ainda 
maior. “Pouco da minha experiência em estudar os cuxiús foi útil 
quando eu me voltei para o estudo dos uacaris no lago Mamirauá, 
na boca do rio Japurá”, afirmou no artigo da revista da Wildlife 
Conservation, em 1990. “os uacaris são os únicos macacos neotropicais 
que vivem exclusivamente nas florestas da Amazônia ocidental, onde 
as chuvas torrenciais anuais fazem com que os rios inundem o solo 
da floresta a uma profundidade de nove metros ou mais durante seis 
meses a cada ano – geralmente de março a agosto”, relatou.

Mais: a área escolhida por José Márcio para realizar suas 
observações, por ser completamente inóspita, não registrava seres 
humanos morando no local, apesar da quantidade enorme de peixes. 
Havia, à época, uma pequena densidade populacional, umas 20 
famílias, ao redor do lago Mamirauá e no canal de comunicação do 
lago com o rio Japurá. Mas para aqueles lados do lago teiu, onde o 
estudo foi feito, não havia vivalma. “A enorme nuvem de mosquitos 
presente em todas as estações e a todas as horas do dia pode ser uma 
razão para a solidão que eu experimentei, ou sofri, dependendo do 
bom andamento do trabalho e de quantas picadas de mosquitos eu 
tinha. Acrescente-se a isso a tremenda flutuação no nível da água e 
é fácil entender por que a área foi evitada”, escreveu em As matas de 

várzea do Mamirauá.

Vale qualquer aventura para observar os macacos em sua dinâmica |  
© luiz cláuDio MaRigo

Any type of adventure is worth observing the monkeys in their natural activities |  
© Luiz Cláudio Marigo

uakaris being carried on the shoulders of natives in a cage made of 

vines on the streets of ega (today the city of tefé). the naturalist 

defined the monkeys’ appearance as grotesque, describing their long 

white hair from the neck to the tail, the nearly bald heads with just a 

small tuft of grey hair and, “their faces,” he wrote, “glowed with the 

most vivid scarlet nuance.”

Bates inferred at the time that it was a rare species limited to that 

area. the name given to it by the natives, uacari or acari, probably 

referred to the ca-ca-ca sound the animals make. the englishman was 

also told by the hunters that the uakaris moved very quickly from tree 

to tree even though they had short tails unlike other monkeys in the 

region. But that day, captive, the white uakaris were melancholy and 

silent. he added that it was a “strange spectacle”. 

In spite of this encounter, Bates as well as the other travelers 

learned more about the uakari from stories told by hunters than from 

any observation of their way of living. According to Bates, st. hilaire 

had made a description based on the skin of a male monkey that had 

been captured on the upper solimões river and taken to Pará where 

they were highly valued as pets. the fact is that no field work had 

been done on uakaris until the 1980s. they were even unknown by 

the people who lived in the cities near to their area of occurrence.  “If 

shown a photograph of a white uakari, inhabitants of Alvarães, a small 

town some 1,200 miles west of Manaus on the Amazon river, would 

most likely not recognize the animal. Many might even ask if this 

strange-looking monkey, with so human appearance, is found in Asia 

or Africa. they would be shocked to learn that white uakaris live less 

than five miles from their doorstep, just across the river,” observed 

José Márcio in an article for Natural History magazine in 1990.

so it would be a pioneering study focused on the sociology of the 

simians, trying to explain why the uakaris are the only fruit-eating 

primates able to live in the flooded forest and why the flooded forest 

areas are important for the speciation of these primates. one of 

Márcio’s hypotheses at the time was the exclusive existence of these 

monkeys in flooded areas, however today other spatial occurrences 

dE CoRPo E ALMA NA VÁRZEA AMAZôNICA  | BodY ANd soUL IN the AMAZoNIAN VArZeA



60 José Márcio Ayres GUArDiÃo DA AMAZÔNiA 61

A pesquisa foi desenvolvida em uma área próxima à cidade de 
tefé (AM), entre os rios Solimões e Japurá, durante 20 meses – de 
uma forma intensiva, em 1983, e, de modo sistemático, em 1984. 
observando os uacaris-brancos, também realizou levantamento 
botânico, fenológico (a relação dos vegetais e dos animais com o 
clima) e de características dos frutos, afinal os uacaris-brancos são 
devoradores de sementes de árvores frugíferas, quebrando-as com 
sua dentição potente e especializada. também comem brotos, 
insetos e larvas na época de escassez de frutos, mas, sobretudo, 
alimentam-se de sementes oleaginosas imaturas, principalmente 
as da árvore conhecida como mata-matá, da mesma família das 
castanheiras, pouco venenosa, garantindo-lhes uma boa carga de 
energia e de proteína.

Essas informações partem dos dados obtidos com a coleta de 10.200 
frutos de 70 espécies da várzea de Mamirauá. o levantamento desses 
dados foi feito mês a mês, a pé ou de canoa, incluindo-se o sobe-e-
desce do nível das águas, aspecto extremamente importante para o 
desenvolvimento e entendimento do ecossistema, pois determina os 
padrões temporal e espacial da distribuição dos frutos. Sendo assim, 
determina inclusive o padrão comportamental dos uacaris, que se 
movimentam a maior parte do tempo em busca de comida.

Foi um trabalho minucioso, obsessivo e esquemático, envolvendo 
a colaboração de diversos especialistas. Nos laboratórios do Inpa 
e da Embrapa foi feita a identificação das espécies vegetais; no 
Museu Goeldi, a análise do conteúdo do estômago dos macacos e 
dos peixes coletados. uma curiosidade nessas análises: os uacaris-
brancos, quanto à dieta, mais se parecem a determinados peixes do 
que a outros primatas coabitantes da área.

o estudo sobre a várzea rendeu, posteriormente, o livro As 

matas de várzea do Mamirauá, editado originalmente em 1993, 
e já uma referência para futuros pesquisadores. A tese, intitulada 
Uakaris & the Amazonian flooded forest, foi concluída em 1986, sob a 
orientação do professor david Chivers. Ao contrário da dissertação 
de mestrado, a tese ainda aguarda a publicação, apesar de Márcio ter 

have been verified. that perspective meant a study focused on 

the varzea and its dynamic, including plants and other animals, 

establishing the correlation between that ecosystem, development and 

the survival of the bald-headed uakaris, whose occurrence is restricted 

to Central Amazonia, at least as far as the studies indicate. 

so with the same determination with which he began watching 

the bearded sakis on dry land, he started up a new project right in 

the middle of the flooded forest, but with an even greater geographic 

challenge. “Little of my experience studying bearded sakis was of 

much use when I turned my attention to studying uakaris at Lake 

Mamirauá, at the mouth of the Japura river”, affirmed Ayres in a 

1990 article for Wildlife Conservation. “Uakaris are the only neotropical 

monkeys that live exclusively in the forests of western Amazonia, 

where torrential annual rainfall causes rivers to flood the forest floor to 

a depth of 30 feet or more for six months of the year – generally from 

March to August,” he said.

And more: the area in which José Márcio chose to observe the animals 

was uninhabited by humans due to its complete inhospitality, in spite of 

the enormous quantity of fish. At the time there was a small population 

comprising some 20 families near Lake Mamirauá and along the canal 

connecting the lake to the Japurá river. But at Lake teiu, where the study 

was carried out, there wasn’t a living soul. “the enormous swarms of 

mosquitoes present in all seasons and at all hours of the day may be a 

reason for the solitude I enjoyed, or suffered, depending on how well 

the work was going and how many mosquito bites I had. Add to this the 

tremendous fluctuation in water level, and it is easy to understand why 

the area has been shunned,” he wrote for Natural History.

he carried out the study in an area near to the city of tefé, Amazonas 

state, between the solimões and Japurá rivers over a 20-month period—

intensively in 1983 and systematically in 1984. during his observation of 

the bald-headed uakari, he also did a botanical study, a phenological study 

(on the relationship between the plants and animals with the climate) 

and a study on the fruits in the area, as the bald-headed uakari is a prolific 

eater of seeds from fruit trees, which they break open with their strong 

and specialized teeth. they also eat new leaves, insects and larvae during 

the season when there is little fruit but, mostly, they feed on unripe oily 

seeds mostly from a tree known as the mata-matá [Eschweilera coriacea], 

from the same family as walnut trees, slightly poisonous and guaranteeing 

them plenty of energy and proteins. 

this information came from data obtained through the collection 

of 10,200 fruit samples from 70 species in the Mamirauá varzea. the 

data were collected month after month, on foot or by canoe, including 

throughout the rise and fall of the water level, an extremely important 

aspect for development and for understanding the ecosystem, as it 

determines seasonal and spatial patterns of fruit distribution. Because 

of this, it also determines the behavioral patterns of the sakis, which 

spend most of their time going after food. 

It was a detailed project, obsessive and systematic, involving the 

collaboration of many specialists. Identification of the plant species 

was done at the INPA and embrapa laboratories, and analysis of the 

content of the monkeys’ and fish stomachs collected was carried out 

at the Museu Goeldi. one interesting finding of the analyses was that 

the bald-headed uakari’s diet seemed to be more similar to that of 

certain fish than to other primates living in the area. 

the varzea study later led to the book As Matas de Várzea do 

Mamirauá, originally published in 1993 and already a reference for 

future researchers. the thesis, entitled Uakaris & the Amazonian 

flooded forest was concluded in 1986 under the orientation of 

professor david Chivers. Unlike his master’s thesis, this thesis is still 

awaiting publication in spite of the fact that Márcio wrote innumerous 

articles for scientific journals on the topic. 

obtaining these results required courage, resilience and learning. first, 

Ayres had to learn to navigate in order to master the rivers in the region 

and define the best area for the studies. People with experience in the 

region like edson Palheta and B. houmard helped him greatly, teaching 

him the secrets of local navigation. In March of 1983, he circulated 

throughout the lower Japurá, one of the rivers that form the area of the 

Mamirauá reserve, accompanied by Palheta, an old INPA employee who 
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assinado inúmeros artigos em revistas científicas sobre o tema.
Para chegar a esses resultados, foram necessários coragem, 

resiliência e certos aprendizados. Inicialmente foi preciso aprender 
a navegar para vencer os rios da região e definir a melhor área para 
estudos, contando com a ajuda de pessoas experientes naquela 
geografia, como Edson Palheta e B. Houmard, que o ensinaram os 
segredos do leme. Em março de 1983, ele circulava pela área do 
baixo rio Japurá, um dos rios que conformam a área da Reserva 
Mamirauá, acompanhado por Palheta, antigo funcionário do Inpa, 
conhecedor da área. Por muito tempo ele havia trabalhado na 
compra e venda de madeira em área de várzea no paraná do Panauã, 
no médio Solimões. tinha, portanto, experiência para orientar 
aquela incursão. os dois permaneceram por um mês no local até 
encontrarem o primeiro bando de uacaris.

Essa movimentação inicial mostrou-lhe a necessidade de 
criar melhores condições logísticas para desenvolver o trabalho. 
Por exemplo, aproximando a área de investigação da base em 
tefé. Então começou outra procura. Foi desta forma que localizou 
o canal de acesso ao lago Mamirauá, orientado por Francisco, 
morador da comunidade de Canariá. uma viagem de três horas, 
descrita assim por ele: “A paisagem do ‘cano’ que leva ao Mamirauá 
nos impressionou bastante. Em todo o percurso, uma grande 
variedade de capins flutuantes e outras plantas aquáticas navegava 
discretamente sobre águas de cor preta, entre revoadas de garças, 
patos, socós e, não raro, dos macacos de cheiro, muito comuns na 
região. Ao final do canal, depois de um estirão de quase quatro 
quilômetros, abre-se o lago Mamirauá, em cujas margens, onde 
existe grande variedade de tipos fisionômicos de vegetação, não há 
um morador sequer”, escreveu em As matas de várzea do Mamirauá.

em BusCa do uaCari: Gaivota e triLHas
Ele, então, realizaria o trabalho na área do Mamirauá e do teiu, 
dois dos inúmeros lagos da região, distantes um do outro cerca de 
1.500 metros, interligados, no período da cheia, por um conjunto 
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de ressacas. Mas essa escolha não resolvia todos os problemas. 
o aluguel do barco a motor e as despesas com o pagamento do 
combustível e de um guia da região oneravam a pesquisa. Assim 
entraram em cena, novamente, os pais de Márcio. “Não era fácil, 
mas soubemos – eu e Iza – que tinha um barco em Manaus em 
condições de ajudar o Márcio em sua pesquisa. Compramos 
a embarcação, movida a óleo diesel,  o Gaivota, e que dava 
tranquilidade ao nosso filho em suas pesquisas”, relembra Manuel. 
“Estivemos em tefé por volta de 1984, quando conhecemos o 
barco, o qual ainda está servindo os pesquisadores de Mamirauá”, 
complementa.

o Gaivota é um barco de 12,5 metros de comprimento, o 
acampamento-base do cientista, onde ele dormia e guardava o 
material coletado nas incursões pela floresta. Segundo o professor 
Paulo Vanzolini, que viajou no Gaivota, a embarcação não era o tipo 
ideal para pesquisa, mas seu baixo preço favorecera a compra. Para 
comparar, Vanzolini cita o Garbe, o barco construído com recursos da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 

was familiar with the area. he had worked with buying and selling of 

timber on the flood plains on a branch of the Panauã, in the mid-solimões, 

so he knew how to show the way on that trip in. the two stayed on 

location for a month before they found the first band of sakis. 

It became evident in this first phase that better logistical 

conditions would need to be created in order to carry out the study. A 

better route to the research area from the base in tefé, for example. 

so they began a new search, and found the canal offering access 

to Mamirauá Lake through francisco, an inhabitant of the Canariá 

community. It was a three-hour trip, which he described like this: 

“the scenery from the canal leading to Mamirauá really impressed 

us. Along the whole route,  a huge variety of floating grasses and 

other aquatic plants discreetly rested upon black water between 

flocks of geese, ducks, socós and not uncommonly, squirrel monkeys, 

which are quite common in the region. After a four-kilometer narrow 

stretch, the canal spills into Mamirauá Lake, its bank covered with 

a huge variety of vegetative physiognomy and not a single human 

inhabitant,” he wrote in As matas de várzea do Mamirauá.

a área das reservas
Entre os rios Japurá e Solimões localiza-se a Reserva Mamirauá. Junto com a Reserva 
Amanã e o Parque Nacional do Jaú, forma um corredor ecológico. |  Mapa: eli suMiDa

tHe ReseRVe AReA
the Mamirauá Reserve is located between the Japurá and solimões Rivers. together 
with the Amanã Reserve and the Parque nacional do Jaú, they form and ecological 
corridor. Map: Eli Sumida

B R A S I L

Área ampliada
enlarged area

no qual transitou por cinco décadas na Amazônia. Era uma alvarenga, 
um barco sem motor, de 18m X 4m, puxado pelo batelão “Lindolpho 
Guimarães”. o pesquisador comprou a madeira em pé, a resistente 
itaúba, em oriximiná, no oeste do Pará, e acompanhou os seis meses 
de sua construção. Antes de fazer a encomenda, porém, circulou 
durante um ano pela região pesquisando os melhores estaleiros para 
a feitura do tipo ideal para as suas atividades de coleta. oriximiná foi a 
resposta, e ele foi para lá, residindo um ano na cidade.

Mas o Gaivota não se fez de rogado, não, e com ele Márcio 
empreendeu suas coletas pela várzea ao longo dos anos. Funcionava 
assim: na época da cheia, conduzia o barco de tefé ao lago de 
Mamirauá, onde ficava ancorado. Esse percurso corresponde a quase 
50 quilômetros ou seis horas e meia de viagem. depois disso, seguia 
de canoa para o teiu.

Na seca, seguia direto para o teiu, por outro acesso, lá ancorando, 
devido à dificuldade de transição entre os dois lagos. um caminho 
maior, de 60 a 70 quilômetros em relação a tefé. Nesse período, 

In SeArCh of The uAKArI: The GAIVOTA And TrAILS

Ayres would then do his work in the region of Mamirauá and teiu 

Lakes, two of the many in the region. they lie some 1,500 meters apart 

and during the flood season are connected by a number of waterways. 

But this choice would not resolve all the pieces of the puzzle. Motor 

boat rental, the gas to run it, and payment of a guide from the region 

made the research too costly. thus enter stage left, once again, 

Márcio’s parents. “It wasn’t easy but we knew, Iza and I, that there was 

a boat in Manaus that could help Márcio with his research. We bought 

it, a diesel-powered boat called Gaivota, and knew it would facilitate 

our son’s research,” remembers Manuel. “We saw it for the first time 

when we were in tefé around 1984. It’s still being used by Mamirauá 

researchers today,” he adds. 

the Gaivota was a 12.5 meter craft which served as base camp 

for the scientist, the place where he slept and kept the material 

he collected on trips into the forest. According to professor Paulo 

Vanzolini, who traveled on the Gaivota, the boat wasn’t ideal 

for research, but its affordable price had made it attractive. he 

compared it to the Garbe, the boat built with funding from the 

são Paulo state research support foundation (fAPesP) which he 

traveled on for five decades in Amazonia. It was a motorless barge 

measuring 4 x 18 meters pulled by a flatboat called the Lindolpho 

Guimarães. the researcher bought the wood, extra-resistant itaúba 

(Mezilaurus itauba), still standing, in oriximiná, western Pará state 

and accompanied its six months of construction. Before hiring a 

builder, however, he traveled around the region researching the best 

shipyards to build the ideal boat for his collecting. he decided on 

oriximiná and then lived in the city for a year. 

But the Gaivota was very welcome indeed, and Márcio collected 

specimens on it in the varzea throughout the years. It worked like this: 

during the flood season, he would take the boat from tefé to Mamirauá 
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o Gaivota, base da pesquisa de doutorado de Márcio, 1985 | © luiz cláuDio MaRigo

the Gaivota [seagull], which served as base for Márcio’s doctoral research, 1985 | © Luiz Cláudio Marigo
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as águas ficam muito baixas, favorecendo o acúmulo de capim 
flutuante, o matupá, dificultando a travessia da canoa de um lago 
para o outro, obrigando o navegante a cortar o capim para abrir o 
caminho. Além disso, em alguns trechos, por conta do baixo nível 
da água, não há navegabilidade, sendo necessário carregar a canoa 
para prosseguir o deslocamento até o local da pesquisa. ou locais 
de pesquisa, pois os macacos se deslocam por quilômetros, floresta 
adentro, ao longo do dia.

Para acompanhar essa rotina e ainda coletar frutos e cipós 
relacionados à dinâmica dos macacos, ele utilizou dois instrumentos: 
trilhas e quadras botânicas. Foram mais 30 quilômetros de trilhas por 
entre a floresta. Já as quadras foram construídas em tamanho 25m X 
25m e distribuídas, de forma planejada, em um total de dois hectares.

As trilhas eram abertas com a largura suficiente para a circulação 
da canoa, sendo marcadas com fita plástica alaranjada, de 90 
centímetros cada pedaço. Assim formavam uma rede entre as 
árvores, com altura suficiente para serem vistas na horizontal e na 
vertical, mesmo durante a cheia. Em cada interseção era colocada 
uma placa de metal com um número identificador das trilhas. Essa 
demarcação, feita na época da seca, chegou a ser refeita quando as 
águas subiram mais do que o esperado, ameaçando levar embora 
todo o sistema. “Imagina a trabalheira!”,  atenta o fotógrafo carioca 
Luiz Cláudio Marigo, que acompanhou José Márcio em 1983, 
iniciando uma pormenorizada documentação do lugar.

“Eu fiquei impressionado com o que o Márcio enfrentava de 
dificuldades e desconforto na pesquisa [...] o Márcio ia todo mês 
para a área, onde passava um período fazendo observações sobre 
os uacaris e depois trabalhando na parte botânica. E ele fazia isso 
com muito critério, para ter bons resultados. Eu sei que era uma 
ralação danada! E ele fez isso durante todo um ano de pesquisa 
de campo, como qualquer pesquisador faz, mas na região remota 
do Mamirauá, só com o barco Gaivota, e sem nenhum apoio no 
local, sem uma casinha, sem mordomia nenhuma, é uma empresa 
e tanto!”, comenta Marigo. Apesar do isolamento imposto pelo 

Lake and anchor it. It was a nearly 50-kilometer trip that took six and a 

half hours. then he would go by canoe to teiu. 

during the dry season, he would go directly to teiu by a different 

route and anchor there because of the difficult passage between 

the two lakes. It was a longer trip, 60 or 70 kilometers from tefé. 

during this period, the waters recede to low levels allowing for the 

accumulation of matupá, a floating grass that has to be cut in order for 

canoes to pass through, making it difficult to travel from one lake to 

the other. Aside from this, the water level is too low on some stretches 

for canoes to pass, meaning the boat has to be carried to the research 

site—or research sites, as the monkeys travel kilometers through the 

forest throughout the day. 

to keep to this routine and still be able to collect fruits and vines 

related to the monkeys’ activities, Ayres used two methods: trails and 

botanical blocks. there were over 30 kilometers of trails in the forest. 

the blocks were 25m x 25m in size and strategically distributed over a 

two-hectare area. 

the trails were opened wide enough to give passage to a canoe and 

marked with 90 cm-long pieces of orange plastic tape that formed a 

network between the trees high enough to be seen on the horizontal 

and the vertical, even during the flood season. A metal plate with 

the trail number was placed at each intersection. this whole system 

had been put in place during the dry season and had to be redone 

at one point when the waters rose to prevent everything from being 

washed away. “Imagine how much work it was!” claims rio de Janeiro 

photographer Luiz Cláudio Marigo, who accompanied José Márcio in 

1983, beginning a detailed documentation of the location. 

“I was impressed with the difficulties and discomfort that Márcio 

took on during his research [...] Márcio would go to the location 

every month and spend a period making observations first about 

the uakaris and then the botany. he had very high standards for his 

work because he wanted good results. I know how incredibly hard 

it was! And his did this for an entire year of field research like any 

researcher does, but in the remote Mamirauá region, with only the 
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o uacari-branco se tornou tão famoso quanto o cientista | © luiz cláuDio MaRigo  
the bald-headed uakari became as famous as the scientist |  © Luiz Cláudio Marigo

Gaivota and no on-site support, no house, no help. It was an amazing 

undertaking!” comments Marigo. In spite of the isolated location of 

his research, the photographer noted that deborah accompanied 

him in tefé and that some inhabitants of Vila Alencar and Boca do 

Mamirauá also helped him.

You might say that the difficulties increased during the flood 

season. If, on the one hand, the high level of the waters facilitated 

navigation of the boat from Japurá to solimões without obstacles, 

on the other hand it made it much harder to do the research. “even 

familiar areas became confusing and alien when our landmarks 

disappeared under water, and getting lost was not unusual,” Márcio 

remarked.  “one afternoon,” he told Wildlife magazine, “my assistant 

and I followed a group of uakaris into an unfamiliar part of the forest. 

We became totally disoriented and, as a result, were food for hordes 

of mosquitoes throughout the night, until the following morning when a 

fisherman found two hungry and very tired men.”

In a 1996 interview with reporter Luiz Carlos Azenha for Globo 

repórter, a national news program, Márcio also mentioned the large 

quantity of thorns in the forest which had torn his clothes on these 

first trips on foot. After this blood baptism, it was common to see 

Márcio walking tranquilly through the forest wearing only shorts, flip-

flops, a t-shirt and his ever-present binoculars, identifying everything 

along his way. 

the first time that Marigo participated in the study was in November 

1983, during the dry season. the idea was to do a 20-day excursion on 

Lake Mamirauá near teiu. on the morning of their departure, they bought 

canned food, fruit and vegetables in tefé. that evening, six hours after 

departure with the boat motor still hot, they had to close up the boat 
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ambiente de pesquisa, ressalta o fotógrafo, Márcio contava com a 
presença de deborah, em tefé, e com o apoio dos ribeirinhos de 
Vila Alencar e da Boca do Mamirauá.

As dificuldades, diga-se, aumentavam no período da cheia. Se, 
de um lado, o alto nível das águas facilitava a condução do barco 
do Japurá ao Solimões, sem obstáculos, de outro era um grande 
problema para um homem enfrentar nas condições adversas da 
pesquisa. “Áreas que nos eram familiares tornavam-se confusas e 
estranhas quando nossos marcos desapareciam debaixo da água, e 
ficar perdido não era raro”, relembrou Márcio. “uma tarde”, relata 
ainda para revista da Wildlife, “eu e meu assistente seguíamos 
um grupo de uacaris em uma parte pouco conhecida da floresta. 
Ficamos completamente desorientados e, em consequência, 
viramos comida para hordas de mosquitos a noite inteira até a 
manhã seguinte, quando um pescador encontrou dois homens 
muito famintos e cansados”. 

Em uma entrevista ao repórter Luiz Carlos Azenha para o 
programa Globo Repórter, da Rede Globo, em 1996, ele ainda 
mencionou a grande quantidade de espinhos existente na mata, 
que lhe rasgava a roupa nas primeiras incursões a pé. depois 
desse batismo de sangue, seria lugar comum ver Márcio andando 
tranquilamente pelo meio do mato, trajando apenas bermuda, 
chinelos e camiseta t-shirt, com seu inseparável binóculo, 
identificando tudo pelo caminho.

A primeira vez que Marigo participou do trabalho de pesquisa 
foi em novembro de 1983, na época da seca. A ideia era fazer uma 
excursão de 20 dias no lago Mamirauá, às proximidades do teiu. 
durante a manhã daquele dia eles compraram enlatados, frutas 
e legumes em tefé. Seis horas depois da partida, final da tarde, 
o motor do barco ainda quente, eles tiveram de fechar toda a 
embarcação para não enfrentar uma nuvem de carapanãs que os 
ameaçava. “o banho nas águas do lago Mamirauá foi uma mistura 
de sabão com sangue das mordidas dos mosquitos, e todo o início 
da noite foi uma suadeira provocada pelo calor do motor. Mas às 4 

da manhã já caminhávamos para a restinga alta, procurando o bando 
de uacaris”, escreveu o fotógrafo na revista Terra da Gente.

uaCari-BranCo
Na canoa de 1,80 metro de comprimento, quase a altura do próprio 
José Márcio, ele podia passar o dia percorrendo as trilhas feitas, 
observando com seu binóculo em punho, no andar das horas, um dia 
inteiro da vida dos uacaris. Às seis da manhã acordam; às seis e meia 
descem para árvores mais baixas e procuram a primeira refeição do 
dia; às oito começam a se deslocar de novo; à uma da tarde tiram um 
cochilo; às três horas acordam, prosseguindo a viagem; por volta das 
seis horas, com a luz do dia esmaecendo, eles começam a emitir ruídos 
intensos, chamando uns aos outros (ca-ca-ca), tendo percorrido quase 
cinco quilômetros por entre as árvores. À noite, reúnem-se em um 
lugar seguro para dormir; quer dizer, em árvores bem altas, longe dos 
predadores noturnos, como o gato-maracajá. Esses hábitos se mantêm, 
com certa regularidade, tanto no período da seca quanto da cheia.

Ele ainda observou como os uacaris se comportam em grupo, 
como se dá o processo de reprodução da espécie, as brigas 
pelas fêmeas entre os machos solitários e a relação dos pais com 
os bebês uacaris. Sobretudo perseguiu as informações sobre 
o conteúdo da dieta dos macacos, intimamente relacionada à 
permanência deles naquela área, mesmo quando da escassez da 
oferta de frutos e sementes na seca. A cada anotação, um passo 
além dos relatos de Bates.

“No início de agosto de 1983 eu vi, pela primeira vez, como os 
uacaris atravessam esse período de escassez. o nível da água estava 
baixando rapidamente, e a maior parte da área florestada estava 
lamacenta, mas exposta. A uns 90 metros adiante, depois de um 
emaranhado de arbustos e trepadeiras, eu vi descer um subgrupo 
de uacaris de pelo menos 11 indivíduos, um por um, e começar a 
procurar comida no chão. daquela distância eles pareciam coelhos 
brancos com seus rápidos e bruscos movimentos. Quando eu olhei, 
descobri o que os uacaris estavam procurando: os novos brotos de 

to save themselves from a cloud of mosquitoes that was terrorizing 

them. “the bath we took in Mamirauá Lake was a mixture of soap with 

blood from the mosquito bites, and every evening we sweat like crazy 

because of the heat from the motor. But at 4am, we would walk up to 

higher land looking for the band of uakaris,” wrote the photographer in 

Terra da Gente magazine.

BALd-heAded uAKArI

In his 1.8 meter canoe—nearly his own size—José Márcio could 

spend the whole day, binoculars in hand, following the trails he had 

made observing the life of the uakaris. they wake at 6 am; at 6:30, 

they descend to lower trees and look for the first meal of the day; at 

8:00, they begin to move again; at 1:00 in the afternoon, they take a 

nap; at 3pm, they wake up and continue their journey; around 6pm, 

they begin to make loud calls in the fading light to call one another 

(ca-ca-ca), having traveled about five kilometers through the trees. 

At night, they come together in a safe place to sleep: very high trees 

far from nocturnal predators like the Margay (Leopardus wiedii) these 

habits basically remain constant throughout both the dry and the 

rainy seasons. 

he also observed the uakaris’ group behavior, how they reproduce, 

conflicts between females for single males and the relationships 

between uakari parents and their babies. Most of all, he was after 

information about the monkeys’ diet, which is intimately related to their 

permanence in that area even when the amount of fruit drops during the 

dry season. every note he took was a step beyond Bates’ records. 

“In early August of 1983, I had my first glimpse into how the 

uakaris get through this period of scarcity. the water level was 

dropping rapidly, and most of the forest areas of the várzea were 

muddy but exposed. some 300 feet through a tangle of bushes and 

vines I saw an uakari subgroup of at least eleven individuals descend 

to the ground one by one and begin foraging on the forest floor. 

from that distance, they resemble white rabbits, with their quick 

leaping movements. As I a watched, I discovered what the uakaris 
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Saimiri vanzolinii: a homenagem ao amigo Paulo Vanzolini  | © luiz cláuDio MaRigo

Saimiri vanzolinii: homage paid to his friend Paulo Vanzolini | © Luiz Cláudio Marigo
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uma espécie da família das sapotáceas. A cada vez que os macacos 
encontravam os brotos, eles os desencavavam e comiam a semente 
extraída. durante os próximos três meses, e nos anos subsequentes, 
eu vi muitas vezes os uacaris se alimentando desta forma, 
usualmente no período da tarde, quando a temperatura na copa das 
árvores estava insuportavelmente alta”, relatou Márcio, ainda no 
artigo para a Natural History.

A visão dos macacos se alimentando no chão proporcionou-lhe 
um momento de grande satisfação em seu processo de pesquisa. 
Era uma informação preciosa para quem contemplava os animais 
sempre se deslocando entre os galhos, no alto. “Quando a gente vê 
os uacaris andando na copa das árvores e raramente descendo para 
os estratos inferiores, é realmente surpreendente vê-los no chão. Eu 
não vi, o Márcio me contou”, comenta Marigo.

A pesquisa de José Márcio abriu um campo de estudos sobre os 
uacaris. o cientista ainda viu os resultados de suas pesquisas serem 
ampliados. Quando ele imaginava que os uacaris-brancos eram 
encontrados apenas em Mamirauá, descobriu-se uma população 
no Purus e no Juruá, apesar de os estudos genéticos apontarem 
diferenças entre as espécies encontradas. Em 2008, o antropólogo 
brasileiro Jean-Philippe Boubli, professor da universidade de 
Auckland (Nova Zelândia), divulgou no International Journal of 

Primatology a descoberta de um uacari-preto na região do rio Aracá, 
afluente do rio Negro, na região montanhosa do Pico da Neblina 
– mostrando que os uacaris também são encontrados em regiões 
não alagadas. o uacari-do-aracá foi batizado cientificamente como 
Cacajao ayresii, em homenagem a Márcio. ou seja, ele virou um 
uacari de verdade. Seguindo os passos do pioneiro, Boubli também 
pretende criar uma área de proteção para a nova espécie, já ameaçada 
de extinção.

Saimiri vanzolinii
observando os uacaris-brancos, Márcio acabou notando a presença 
de colônias numerosas de uns macaquinhos-de-cheiro, do gênero 

were searching for: the new seedlings of a species in the sapotaceae 

family. Whenever the monkeys found seedlings, they dug them out 

of the ground and ate the uprooted seeds. during the next three 

months, and in subsequent years, I saw uakaris feeding this way 

many times, usually in the afternoons, when the temperature in 

the upper canopy was uncomfortably high,” reported Márcio, in the 

Natural History article. 

seeing the monkeys feeding on the ground brought him a 

moment of great satisfaction in his research process. It was precious 

information for those who always thought of the monkeys as moving 

between the branches at the tops of the trees. “When we see the 

uakaris moving through the canopy and rarely descending to lower 

levels, it’s really surprising to see them on the ground. I didn’t see it. 

Márcio told me about it,” comments Marigo.

José Márcio’s study opened a new field of study on uakaris. he later 

saw others build upon the results of his research. While he thought 

the bald-headed uakari was found only in Mamirauá, populations were 

found in Purus and in Juruá, even though the genetic studies indicated 

differences between the species found. In 2008, Brazilian anthropologist 

Jean-Philippe Boubli, professor at the University of Auckland (New 

Zealand)  published an article in the International Journal of Primatology 

on the discovery of a black-headed uakari near the Aracá river, a 

tributary of the rio Negro, in the mountainous Pico da Neblina region—

thus proving that the uakaris are found in regions that do not flood. the 

Aracá uakari was officially named Cacajao ayresii, after Márcio. one 

could say he actually became an uakari. following in the footsteps of 

the pioneer, Boubli also intends to create a protected area for the new 

species, which is already on the endangered list. 

SAIMIRI VANZOLINII

In his observations of the bald-headed uakaris, Márcio noted the 

presence of numerous colonies of squirrel monkeys, genus Saimiri, of a 

darker color with a solid black line running from the head to the tip of 

the tail. he realized that it was a new species, but had to confirm the 

discovery, as his observation was basically made via binoculars. the 

animal had to be collected, meaning hunted—not a skill Márcio had 

mastered—and so he left the job to the locals that worked for him. 

then Paulo Vanzolini came onto the scene once again. the 

professor, then holding the office of são Paulo state secretary of 

Agriculture, had traveled to Belém to participate in the first meeting 

to be held in Amazonia by the sBPC (Brazilian society for the Progress 

of science). he was captured by Márcio to go to tefé and see the 

new discovery. Actually, he had already committed to going and 

helping collect one of the monkeys in a previous contact with Márcio. 

Vanzolini says the story of this meeting, which began with a phone 

call, illustrates their lifelong relationship:

“‘Paulo, I discovered a new species of monkey.’

‘Bring it here and we’ll describe it.’

‘No, I didn’t catch one.’

‘how do you know it’s new?’

‘I saw it through the binoculars.’

 I said, ‘What do you mean?’

‘It’s a squirrel monkey with a black head. so it’s new.’

‘so, catch one.’

‘I don’t know how to catch one, come here and catch one for me.’”

Vanzolini is familiar with all the details of the weapons and 

ammunition used to capture each type of animal without harming the 

body so much that the information is compromised.  small monkeys, 

for example, should be hunted with a rifle and birdshot, with one 

shot to the center of the chest. that’s how it was done with the 

black-headed squirrel monkey, of which nine males and four females 

were collected between 1983 and 1984.  “so I went there and got the 

animal. I put on the binoculars and saw it really was a new animal. 

It was a very emotional experience because…As there was a lot of 

competition, to cover up what we were doing, we called it the macaco 

de capijuba-de-boné [small yellow monkey in a cap]. ‘hey, where’s the 
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Saimiri, de coloração mais escura, com uma linha preta contínua da 
cabeça à ponta do rabo. Percebeu ser, sim, uma espécie nova, mas 
precisava se certificar daquela descoberta, pois sua observação era 
basicamente feita com binóculo. Era preciso fazer a coleta do animal, 
seu abatimento, coisa que Márcio não dominava, deixando a tarefa a 
cargo dos colaboradores locais.

Então, Paulo Vanzolini entrou em cena novamente. o professor, 
no cargo de Secretário de Estado de Agricultura de São Paulo, tinha 
ido participar, em Belém, da reunião anual da SBPC, a primeira vez 
realizada na Amazônia, e foi capturado por José Márcio para ir a tefé 
conhecer a nova descoberta. Na verdade, um contato anterior selara 
o compromisso. o professor iria para ajudá-lo a coletar um exemplar 
do macaco. Para Vanzolini, a história desse encontro, iniciado com 
um telefonema, é ilustrativa da relação entre eles, mantida ao longo 
da vida.

“Paulo, eu descobri uma espécie nova de macaco. – traz aqui 
que a gente descreve. – Não, eu não peguei. – Como você sabe que 
é nova? – No binóculo. – Eu disse: Como assim? – Ele é um mico-de-
cheiro que tem cabeça preta. Então é novo.  – Então, pega um. – Eu 
não sei pegar, vem pegar pra mim”.

Vanzolini conhece as minúcias das armas e da munição utilizadas 
para abater cada tipo de animal, sem estragá-lo muito para não 
comprometer as informações. os macacos pequenos, por exemplo, 
devem ser caçados com espingarda e chumbo fino, bastando um 
tiro no centro do peito. Foi assim com aquele macaco-de-cheiro-de-
cabeça-preta, do qual foram coletados nove machos e quatro fêmeas 
entre os anos de 1983 e 1984. “Então eu fui pra lá pra pegar o bicho. 
Eu botei o binóculo, era um bicho novo mesmo, e foi uma emoção 
muito grande, porque... Como havia muita concorrência, pra disfarçar, 
nós botamos o apelido do macaco de capijuba-de-boné. E aí, cadê a 
capijuba-de-boné e tal e coisa? Então, nunca falamos o nome Saimiri 

nem macaco nenhum”, recorda o professor.
A busca ao macaco era como um ritual. Incluía uma parada para 

uma cervejinha no bar (“Cerveja é fundamental”, filosofa Vanzolini, 
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entre risadas), uma paquera faceira às nativas amazônidas e aulas 
teóricas para serem levantadas as questões e hipóteses da pesquisa: 
por que uma espécie nova, como surgiu, etc. “Então, pela hipótese 
dele, tinha um certo igarapé, que era o limite do bicho. Pegamos o 
Gaivota e fomos pra lá. Chegamos lá, tinha uma mulher, a mulher 
pensou que nós fôssemos regatões”.

“o que vocês estão vendendo?”, perguntou-lhes a mulher. “Não, não 
estamos vendendo, estamos nesse negócio do mico-de-cheiro – como 
se houvesse um negócio do mico-de-cheiro, isso tudo inventado. – Ah, 
depende de qual o senhor quer. Se o senhor quer o de cabecinha preta, 
é desse lado. o de cabecinha vermelha é do outro lado”.

E assim as pistas iam fazendo sentido. A informação, além de 
indicar-lhes a localização dos animais, ilustrava bem o interesse 
corrente na captura de macacos para vários fins, inclusive para 
alimentação. Só mesmo o uacari-branco não era caçado com essa 
finalidade, descobriu José Márcio, por causa das feições humanas 
do bicho. Vanzolini, apesar de expert na coleta, defende a ideia de 
que a caça só se justifica para fins científicos, para se obter uma 
informação relevante. de outro modo, é “estupidez, burrice”.

Não por coincidência, a nova espécie, analisada e descrita 
sob os cuidados de Vanzolini em laboratórios da uSP (“o Márcio 
não conseguiu aprender taxidermia”), foi batizada com o nome 
do mestre e apresentada à comunidade científica, em 1985, como 
Saimiri vanzolinii. Esse batismo é uma deferência no mundo 
científico, considerado por alguns uma honraria, embora o professor 
Vanzolini prefira dizer, sem muita festa, ser algo comum. “É um ato 
de carinho, de amizade. Quer dizer, você pode transformar numa 
honraria, se é um grande cientista, que não é seu amigo e você 
resolve fazer uma homenagem a ele. Mas, quando é pra um amigo, é 
um ato de amizade”, conclui. Que assim seja.

proteÇÃo oFiCiaL do LaGo mamirauá
A percepção da dinâmica daquele ecossistema atiçou José Márcio 
naquilo que lhe era característico: sua larga visão sobre a realidade. 

Não era o cientista entrincheirado no objeto da sua pesquisa, 
alimentando-se da própria vaidade e do reconhecimento de seus 
pares, mas um homem com capacidade de reflexão sobre o problema 
apresentado nos dados obtidos com a pesquisa. A existência 
do uacari-branco em região tão restrita, com características tão 
especiais, e do novo macaco-de-cheiro, evidenciava uma situação 
mais ampla: a área do lago vivia sob permanente ameaça, sendo 
invadida por caçadores e barcos pesqueiros, sem nenhuma regulação 
dessas atividades, comprometendo a reprodução da fauna local. 
Piranhas, tambaquis e jacarés eram os principais alvos. Novos 
negócios relacionados à extração de óleo, produto da floresta, 
atraíam a tefé empreendimentos lucrativos. o dinheiro circulava. o 
aumento do nível de desmatamento para a extração de madeira, nas 
áreas dos rios Japurá e Solimões, era indício de perigo para o habitat 
dos uacaris e de outras espécies endêmicas da região. Ao mesmo 
tempo, Márcio tomou conhecimento das iniciativas de proteção de 
Mamirauá promovidas pela Igreja Católica e pela Pastoral da terra, 
em conjunto com os ribeirinhos, desde o início dos anos de 1970. Era 
um sinalizador importante para um futuro trabalho de conservação 
sistemática da região.

diante desse quadro, para assegurar a realização de sua pesquisa, 
ele tomou a primeira providência de salvaguarda do lago Mamirauá: 
solicitou oficialmente seu fechamento ao Instituto Brasileiro de 
desenvolvimento Florestal (IBdF), órgão já extinto, conforme contou 
ao poeta thiago de Mello, autor do livro Mamirauá.

“desde 1983 o lago Mamirauá foi fechado pelo IBdF, a meu pedido, 
para que eu pudesse realizar a minha pesquisa. Convém dizer que os 
moradores não gostaram muito dessa intromissão. Quando voltei da 
Inglaterra, após o doutorado, os moradores vieram conversar comigo 
e pediram que continuasse a proteger a área do lago, porque os 
recursos pesqueiros tinham aumentado bastante enquanto eu vivia lá, 
mas quando eu fui embora os pesqueiros tornaram a voltar. Naquele 
momento (já era 1986), eu percebi que havia uma mudança de atitude, 
para a qual contribuía o movimento da Igreja, Pastoral da terra, que 

small yellow monkey in a cap?’ And so forth. We never spoke the name 

Saimiri or of any other monkey,” remembers the professor.

Going out for the monkeys was like a ritual. It included a stop for 

a little beer in a bar (“Beer is fundamental,” philosophizes Vanzolini 

between laughs), a little flirting with the local women and theoretical 

classes to discuss research questions and hypotheses: why is it a new 

species, how did it emerge, etc. “Anyway, his hypothesis was that a 

certain narrow stream marked the edge of their habitat. We got in the 

Gaivota and went to the site, where we encountered this woman who 

thought we were traders.” 

“‘What are you guys selling?’ the woman asked. ‘No, no, we’re not 

selling anything, we’re in the squirrel monkey business,’ –as if there were 

a squirrel monkey business. We were making it all up. 

‘Ah, well it depends on what you’re looking for. If you want the black-

headed one, it’s on this side. the red-headed one is on the other side.’”

And so they went finding their way. the information they got, aside 

from telling them where the animals were located, made it evident 

that the animals were being captured for a number of uses, including 

for food. only the bald-headed uakari wasn’t hunted for eating, José 

Márcio discovered, because it looks so much like humans. Vanzolini, 

even though he is an expert hunter, is of the opinion that hunting is 

only justifiable for scientific ends, to gather relevant information. 

Anything else is “stupid, silliness.” 

Not by coincidence, the new species, analyzed and described under 

Vanzolini’s supervision in the UsP labs (“Márcio couldn’t manage 

to learn taxidermy”), was baptized with the professor’s name and 

presented to the scientific community in 1985 as Saimiri vanzolinii. Giving 

someone’s name to a species is an act of deference in the scientific 

world, considered an honor by some, although Vanzolini prefers to 

play it down and say it’s rather common. “It’s an act of affection, of 

friendship. I mean, you can turn it into a great honor if it’s a great 

scientist that’s not your friend and you decide to pay homage to him. But 

when it’s named after a friend, it’s an act of friendship,” he concludes. 

so be it. 
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Na sapucaia, o cientista com seus companheiros da Reserva Mamirauá | 
© luiz cláuDio MaRigo

on the sapucaia tree, the scientist and his companions at the  
Mamirauá Reserve | © Luiz Cláudio Marigo
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então iniciava um trabalho de proteção aos lagos. Aquela população 
pobre, sempre acusada de ser a causa de problemas ambientais, 
poderia vir a ser, ao contrário, a solução do problema”.

os primeiros passos para a transformação da área de pesquisa em 
estação ecológica foram dados ainda em 1983. Luiz Cláudio Marigo, 
financiado pela Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) 
para realizar a documentação fotográfica de Mamirauá, antes de 
viajar, conversou com o titular da secretaria, Paulo Nogueira Neto, 
sobre a possibilidade de transformação da área em uma reserva. o 
conservacionista interessou-se pela ideia e pediu-lhe uma proposta. 
Confirmava assim seu entusiasmo pela criação de reservas: em 12 
anos naquele cargo, autorizou a criação e estabelecimento de 3,2 
milhões de hectares em estações e reservas ecológicas, e 1,5 milhão de 
hectares em áreas de proteção ambiental em todo o Brasil.

Ao finalizar seu trabalho de campo, Márcio preparou uma 
primeira proposta, acrescida das fotos de Marigo. Paisagens, os 
ecossistemas, o uacari, enfim, tudo estava lá. Em 4 de dezembro de 
1984, a proposta foi encaminhada à SEMA. o passo seguinte foi 
monitorar o andamento do processo, bastante demorado. “Ficamos 
ligando, cobrando, perguntando quando ia sair a estação ecológica. 
E o dr. Paulo respondia que estava estudando, que estava fazendo 
o levantamento fundiário da região etc. Eu e Márcio pedíamos 
também para amigos cobrarem a estação ecológica, era o nosso 
lobby: biólogos amigos, o presidente do INPA, até que paramos de 
fazer isso, de cansaço”.

Foram seis anos de espera por uma resposta oficial.
Nesse tempo, muita coisa aconteceu, incluindo a segunda fase 

da vida em Cambridge – Márcio, para escrever a tese, e deborah, 
para iniciar o doutorado. Era a hora de deixar tefé, base das suas 
pesquisas e onde passaram a residir. um lugar onde haviam feito 
muitos amigos, o que também lhes possibilitara realizar o trabalho 
de campo com um mínimo de infraestrutura e apoio logístico. 
Porém, nem tudo tão fácil e nem tão perto das facilidades das 
grandes cidades, principalmente quando a vida envolvia a presença 

offICIAL proTeCTIon of LAKe MAMIrAuÁ

Perceiving the dynamics of that ecosystem stirred José Márcio’s 

broad vision of reality—one of his strongest characteristics. he was 

not a scientist stuck on the object of his research, feeding off his own 

vanity and the recognition of his peers, but a man able to reflect on 

the problem presented in the data obtained from his research. the 

existence of the bald-headed uakari in such a restricted area with such 

special characteristics, and of the new squirrel monkey clearly pointed 

to a broader situation: the lake region was under constant threat 

from completely unregulated hunting and fishing by outsiders that 

compromised reproduction of the local fauna. Piranhas, tambaquis 

(Colossoma macropomum) and Alligators were the main targets. New 

business related to the extraction of oil from materials in the forest 

brought profitable business development to tefé. Money changed 

hands. deforestation for wood harvesting was increasing in the regions 

around the Japurá and solimões rivers and meant the habitats of the 

uakaris and other native species were in danger. At the same time, 

Márcio learned of the conservation projects that had been funded 

by the Catholic Church and Pastoral da terra together with the local 

population since the early 1970s. It was an important indication that 

systematic conservation work in the region was a possibility for the 

future.

Given this scenario, Márcio decided to take the first step toward 

protecting Lake Mamirauá to assure that his research could be 

finished: he officially requested that the lake be closed by the Brazilian 

Institute of forestry development, or IBdf, a governmental agency 

which today has already been closed down. Márcio told of the 

experience to poet thiago de Mello, author of the book Mamirauá:

“Lake Mamirauá was closed off by the IBdf at my request 

beginning in 1983 so that I could do my research. You could say that 

the locals didn’t like my meddling. But when I came back from england 

after finishing my doctorate, the locals came to me and asked that 

the lake region continue to be protected because the fish population 

had increased greatly while I had been living there, but when I had 

left, the fishermen had returned again. At that time, (it was already 

1986) I realized there had been a change in attitude fomented by the 

project run by the Church and Pastoral da terra, and they had started 

to protect the lakes. that humble community of people always being 

blamed for causing environmental problems was able to instead 

become the solution for the problem.”

the first steps toward transforming the research area into an 

ecological reserve were taken in 1983 when Luiz Cláudio Marigo 

was hired by the special secretariat of the environment (seMA) 

to photograph Mamirauá. Before traveling, Marigo spoke with the 

head of the secretariat, Paulo Nogueira Neto, about the possibility 

of transforming the area into a reserve. the conservationist was 

interested in the idea and asked Marigo for a proposal. Nogueira Neto 

was a driving force behind the creation of reserves in Brazil: during 

his 12 years in office, he approved the creation and establishment of 

3.2 million hectares of ecological stations and reserves and 1.5 million 

hectares of environmentally protected areas all over Brazil. 

Upon finishing his field work, Márcio prepared an initial proposal 

together with Marigo’s photos. Landscapes, ecosystems, the uakari—it 

was all there. the proposal was sent to seMA on december 4, 1984. the 

next step was to monitor the progress of the process, which was very 

slow. “We would call them up, make inquiries, ask when the ecological 

station would be approved. And dr. Neto would respond that studies 

were underway, that the region was being surveyed, etc. Márcio and I 

also asked friends to call and ask when the ecological station would be 

approved. It was our personal lobby: biologist friends, the president of 

INPA, until we got tired and finally stopped.”

the official response took six years. 

Much happened during that time, including the second Cambridge 

period—Márcio, to write his thesis and deborah to begin her Phd. It 

was time to leave tefé, home base for their research and where they 

had gone to live. It was a place where they had made many friends, 

enabling them to do their field work with minimum infrastructure and 

logistical support. Not everything is easy, however, so far from the 

de daniel, ainda muito pequeno.
um dia, brincando com outras crianças, daniel sofreu um 

acidente, lesionando o nariz. o caso parecia ser sério e faltava na 
cidade um atendimento médico para dar conta do problema. o 
jeito seria transferi-lo para Manaus com urgência e isso só poderia 
ser feito de avião. Aí entraram em cena novamente Manuel e Iza 
Ayres, mobilizando seus contatos na Comissão de Aeroportos da 
Região Amazônica (CoMARA), diretamente o Coronel Boanerges, 
que autorizou o envio de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) 
para atendê-los. A gravidade do caso, porém, foi sendo afastada já 
no avião, quando o paciente começou a reivindicar a presença de 
aeromoças para servirem o lanche...

Era uma despedida, sim, mas não para sempre.

teFÉ-CamBridGe-BeLÉm
Apesar da distância geográfica e cultural, tefé e Cambridge estavam 
unidas pelo projeto de vida daqueles pesquisadores nômades. As 
águas, a várzea, os macacos e os ribeirinhos da Amazônia também 
podiam impregnar de conhecimento a atmosfera daquela cidade 
vivamente acadêmica, cuja principal instituição, a Cambridge 
university, celebra, atualmente, 800 anos de existência. 

José Márcio e deborah viveram numa residência de estudantes, 
ponto de referência dos colegas. tal como na selva, era preciso 
cuidar uns dos outros naquele novo terral. “Márcio e deborah 
foram grandes amigos e nos privilegiaram com um grande apoio 
e suporte durante o tempo em que Robin e eu estivemos em 
Cambridge. Márcio foi nos buscar no aeroporto em Heathtrow 
quando chegamos, nos levou para sua casa de estudante – onde, 
com a deborah e daniel, ficamos acampados por vários dias 
até que nossa casa estivesse disponível. Márcio foi, durante os 
primeiros dias do Robin em Cambridge, um guia por downing 
Site, pela universidade,apresentando o Robin para outros amigos e 
pesquisadores”, conta Vera Silva, colega de mestrado de José Márcio.

Vera e Robin levaram a filha, Nina, o que em tudo parecia com 
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a situação de Márcio e deborah. Juntos enfrentariam a dolorosa 
constatação da leucemia de Robin, mal os recém-chegados haviam 
conseguido uma residência. “Robin desmaiou, e eu chamei o 
Márcio, que já chegou com uma médica amiga e nos levou para 
o hospital. Nessa mesma noite, Robin foi diagnosticado com 
leucemia e ficou no hospital. Márcio novamente me levou com 
minha filha para a sua casa, onde passei a noite. o apoio, amizade 
e carinho que Márcio e deborah dispensaram ao Robin e a mim 
durante todo esse período foram indescritíveis”, assegura.

Márcio acompanhou o tratamento do amigo quando deborah 
e daniel retornaram ao Brasil e ele escrevia sua tese. “Ele 
sempre aparecia em casa, muitas vezes sem avisar, a qualquer 
hora, fazia refeições conosco, vinha tomar um café ou só para 
espairecer,quando não conseguia trabalhar. Conversava e 
discutia as dificuldades e questões do seu trabalho e do trabalho 
do Robin. Quando Robin ficava internado durante as seções de 
quimioterapia, aparecia com frequência no hospital,mesmo depois 
dos horários de visita e nas horas mais inusitadas, preocupado com 
seu amigo, permanecendo muitas vezes a noite toda ao lado do 
Robin, em momentos bastante difíceis. A dedicação ao amigo foi 
constante e sem limites”, lembra Vera.

Robin Best, canadense e especialista em peixe-boi, morreu em 
1986, aos 37 anos. Em 1998, ao ser criada a Reserva Amanã, José 
Márcio dedicou-a àquele amigo, quem primeiro lhe apontou a 
existência da área, rica em peixes-bois.

Ainda em 1986, Márcio e deborah fixaram residência em Belém. 
Ela havia sido aprovada no concurso da uFPA, no departamento 
de Antropologia. Ele, por isso, deixou o INPA, depois de quase 
dez anos de trabalho na instituição. Ingressou, em seguida, como 
pesquisador sênior no Museu Goeldi. A vida, no entanto, não 
seria menos inquieta do que já tinha sido até então, com novas 
perspectivas no horizonte.

Em 7 de junho de 1987 a família se ampliou com o nascimento 
de um novo filho. “Com a mesma alegria que recebemos daniel, 

recebemos o Lucas”, relembra deborah. os padrinhos foram Helena 
e seu marido, Paulo.

Ao mesmo tempo, José Márcio fazia fama por sua tese sobre 
o uacari-branco, tornando-se consultor científico em macacos e 
florestas tropicais para emissoras de tV da França, da Grã-Bretanha 
e dos Estados unidos. também fez consultoria para 22 produções de 
filmes para televisão em diversas emissoras nacionais e estrangeiras. 
Principalmente dedicaria seu tempo a lecionar e a orientar novos 
pesquisadores por meio do Programa de Pós-graduação em Ciências 
Biológicas, no convênio da uFPA com o Goeldi.

Era uma preocupação dele a formação de novos quadros, 
por isso seu empenho em criar o Núcleo de Primatologia da 
Amazônia (PrimatAM), composto por pesquisadores e estudantes 
de pós-graduação. “depois de 45 anos, o Núcleo de Primatologia 
proporcionava ao museu a volta a uma de suas maiores tradições, 
iniciada pelo próprio Emílio Goeldi, no final do século XIX”, afirmam 
colegas do cientista em um texto coletivo editado em sua memória. 
Ele incrementou o acervo do museu, criou um acervo bibliográfico e 
o banco de dados PrimatAM, reconhecido pela qualidade.

Pesquisador associado do Goeldi, o primatologista José de Sousa 
e Silva Júnior, que conheceu José Márcio através de uma reportagem 
publicada na Revista Geográfica Universal, em 1987, foi seu primeiro 
orientando. “Márcio tinha uma grande percepção e disposição para 
incentivar o desenvolvimento dos talentos naturais das pessoas. 
Logo nas primeiras semanas de convivência, ele percebeu a minha 
inclinação para a sistemática, taxonomia e biogeografia, e atribuiu-
me a tarefa de cuidar dos assuntos relacionados a estas áreas do 
conhecimento dentro do grupo de pesquisa que ele estava criando. 
Assim, assumi a responsabilidade pelas questões ligadas à curadoria 
da coleção do MPEG, organizando e identificando o acervo de 
primatas, e cuidando do material a ser incorporado. desde então, 
passei a ser realmente tratado como consultor para estes assuntos. 
Até hoje, não conheci ninguém que confiasse tanto na minha 
capacidade de atuação nesta área”, afirma. 

facilities in large cities, especially when life involved the presence of 

daniel, who was still very small. 

one day at play with other children, daniel had an accident and cut 

his nose. It appeared to be a serious wound and there was no doctor in 

the city that could treat him. the closest medical care was in Manaus 

and the only way to get him there quickly was by plane. Manuel and 

Iza came into the picture again, calling up Coronel Boanerges of the 

Amazonia region Airport Commission (CoMArA), who authorized 

a Brazilian Air force (fAB) plane to help them. the case seemed to 

become less serious on the airplane, when the patient began to ask 

when the flight attendants would be bringing him his snack….

It was a good-bye, but not forever. 

TefÉ-CAMBrIdge-BeLÉM

In spite of the geographic and cultural distance between them, tefé 

and Cambridge were united by the life projects of the nomadic 

researchers. the water, the flood plain forest, the monkeys and the 

river dwellers of Amazonia all had much knowledge to lend the 

atmosphere of that vividly academic city whose main institution, the 

University of Cambridge, has existed for 800 years. 

the couple lived in student housing and their home became a point 

of reference for their colleagues. Like in the wild, it was necessary to 

take care of one another in that new land. “Márcio and deborah were 

wonderful friends and gave us a great deal of help and support while 

robin and I were in Cambridge. Márcio picked us up at heathrow 

when we arrived, took us to his student housing where we camped 

out for many days with him and deborah and daniel until our house 

was available. during robin’s first days in Cambridge, Márcio showed 

us around downing site and the university, introducing robin to other 

friends and researchers,” tells Vera silva, one of Márcio’s colleagues 

from his master’s program. 

Vera and robin took their daughter, Nina—much like Márcio and 

deborah’s situation. together, they would face the painful news of 

robin’s leukemia almost as soon as they had found a home.  “robin 

fainted and I called Márcio, who came right over with a doctor friend 

and took us to the hospital. that same night, robin was diagnosed 

with leukemia and stayed in the hospital. Márcio took my daughter 

and me to their home again, where we spent the night. the support, 

friendship and affection that Márcio and deborah gave robin and I 

during this whole period were indescribable,” she states. 

Márcio accompanied his friend’s treatment when deborah and 

daniel returned to Brazil and he was writing his thesis. “he would 

always come by our house, often unannounced, anytime, prepared 

meals with us, had a coffee or just hung out when he couldn’t manage 

to work. he would talk and discuss problems and questions about 

his work and robin’s work. When robin stayed in the hospital for 

chemotherapy, he would come by the hospital often, even after 

visiting hours and at odd times, worried about his friend and often 

spending the whole night by his side when things were really hard. his 

dedication as a friend was constant and unlimited,” remembers Vera. 

robin Best, Canadian manatee specialist, died in 1986 at the age 

of 37. In 1998, when the Amanã reserve was created, José Márcio 

dedicated it to his friend, who was the first to point out the area, rich 

in manatees. 

that same year, 1986, Márcio and deborah moved to Belém. she had 

been accepted to UfPA’s Anthropology department. Because of this, he 

left INPA after nearly ten years and became a senior researcher at the 

Museu Goeldi. Life, however, would not be any less hectic than it had 

been until then. there were new perspectives on the horizon. 

the family grew with the birth of a new son on June 7, 1987. “We 

received Lucas with the same joy that we received daniel,” remembers 

deborah. the godparents were helena and her husband, Paulo. 

At the same time, José Márcio became famous for his thesis on the 

bald-headed uakaris, becoming a scientific consultant on monkeys and 

tropical forests for tV networks in france, Great Britain and the United 

states. he also did consulting for 22 tV film productions on a number 

of networks in Brazil and overseas. he mostly dedicated his time to 

teaching and advising new researchers in the Biological sciences post-
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“Márcio era um excelente professor pesquisador e um excelente 
pesquisador de campo”, afirma a ex-aluna, zoóloga Andrea Portela 
Nunes, que atua na coordenação geral de Políticas e Programas 
em Biodiversidade do Ministério da Ciência e tecnologia. “Como 
professor, ele era um excelente orientador. Isso quer dizer que ao 
invés de ‘dar o peixe, ele preferia ensinar a pescar’. Isso se reflete 
na carreira que os alunos dele buscaram. A maioria dos alunos do 
Márcio, hoje em dia, ocupa posições de destaque, porque foram não 
só bem formados academicamente, mas aprenderam a importância 
de se trabalhar a própria administração pública, que financia e dá as 
diretrizes para a pesquisa científica. tenho orgulho em dizer que fui 
aluna dele”, conclui.

“Como pesquisador eu aprendi uma coisa importante com ele: 
dar oportunidade para as pessoas que queiram desenvolver suas 
próprias ideias. Acho que dei certo como pesquisador por isso. 
todos os anos em que passei ao lado do Márcio, fazendo parte 
do grupo dele, eu sempre desenvolvi o projeto que eu queria. 
Sempre contei com o seu apoio moral, financeiro, etc. [...] Em um 
lugar (Amazônia) onde o recurso humano é escasso, essas atitudes 
influenciaram todos nós. todo o grupo do Márcio deu certo, somos 
todos professores universitários ou pesquisadores de instituições de 
pesquisa. Liberdade de expressão e exemplo de como fazer pesquisa 
séria”, afirma o biólogo Marcus Fernandes, professor da uFPA.

Esse momento de muita produtividade foi marcado por 
uma nova e curta temporada na Inglaterra, a partir de 1989, na 
companhia de daniel e Lucas. Enquanto deborah encaminhava sua 
tese, The social category caboclo, defendida em 1992, ele realizava 
um pós-doc, refinando aspectos da tese ao desenvolver estudos 
sobre coevolução de adaptações de primatas e da flora neotropical. 
o trabalho foi concluído em 1990, ano de outras novidades.

estaÇÃo eCoLóGiCa mamirauá
Quando menos esperava, José Márcio recebeu a notícia da criação 
da Estação Ecológica Mamirauá. Fora oficializada não mais pelo 

governo federal, e sim pelo governo do Amazonas. uma dessas 
histórias típicas da administração pública brasileira, mas com final 
feliz. Com a saída de Paulo Nogueira Neto da SEMA em 1986 e a 
extinção do órgão em 1989, a proposta da estação ecológica perdeu 
o rumo. Mas alguém do governo federal, durante uma reunião em 
Manaus sobre a definição de áreas prioritárias para conservação na 
Amazônia, possuía a papelada e a entregou ao então governador do 
Amazonas, Amazonino Mendes, que decretou a criação da estação.

Mas não era só isso: a área originalmente proposta para 
preservação foi quadruplicada de 260 mil hectares para 1 milhão 124 
mil hectares, compreendendo toda a região conformada pelos rios 
Japurá, Solimões e Auati-Paraná, incluindo a extensão da várzea. É 
quase a metade da Bélgica ou seis principados de Mônaco, um do 
lado do outro, sobrando espaço para um campo de futebol.

A decisão significava, a um só tempo, uma conquista e o início 
de muito trabalho para implementar a estação. Seria necessário 
desenrolar a burocracia, estabelecer uma base administrativa, elaborar 
projetos para captar recursos e começar a desenvolver atividades 
de pesquisa nos 260 mil hectares originalmente pleiteados para 
preservação. Mais tarde, essa porção de floresta ficaria conhecida 
como área focal. o restante, para onde as pesquisas seriam depois 
replicadas, foi tecnicamente denominada “área subsidiária”.

A princípio, a sede da estação foi instalada no próprio Museu 
Goeldi, mas, por razões burocráticas, transferida para uma sala no 
Laboratório de Antropologia da uFPA. A universidade, por ter uma 
fundação em sua estrutura organizacional, tinha um pouco mais de 
mobilidade para a gestão de recursos recebidos. Então foram surgindo 
as primeiras instituições parceiras, como a WCS, a Conservation 
International, a WWF e o então department for International 
development (dFId), órgão do governo britânico, atual British 
overseas development Agency (odA). Assim, recursos financeiros 
foram sendo injetados na estação, possibilitando o desenvolvimento 
do Projeto Mamirauá.

“Como resultado de nossos interesses e trabalhos de campo, 

graduate program through an agreement between UfPA and the Goeldi. 

he was concerned about forming new team members, so he 

focused on creating the Núcleo de Primatologia da Amazônia 

(PrimatAM), composed of researchers and post-graduate students. 

“After 45 years, the Primatology Nucleus allowed for the recuperation 

of one of the museum’s greatest traditions, begun by emílio Goeldi 

himself at the end of the 19th century,” affirm colleagues of the 

scientist in a collective text published in his memory. he expanded 

the museum’s collection, created a bibliographic collection and the 

PrimatAM database, known for its level of quality. 

Goeldi member researcher and primatologist José de sousa e 

silva Júnior, who met José Márcio through a 1987 article published in 

Revista Geográfica Universal, was his first advisee. “Márcio had much 

perception and desire to incentivize people’s natural talents. In the 

first weeks we worked together, he perceived my natural inclination 

toward systematics, taxonomy and biogeography, and gave me the 

task of taking care of all the topics related to these areas of knowledge 

in a research group he was creating. so I took on the responsibility for 

questions having to do with curating the MPeG collection, organizing 

and identifying the primate collection and taking care of the material 

to be included. from that time on, I was really treated like a consultant 

for these subjects. Until today, I’ve never met anyone who trusted so 

much in my ability to work in this area,” he affirms. 

“Márcio was an excellent research professor and an excellent 

field researcher,” affirms ex-student and zoologist Andrea Portela 

Nunes, who today works in general coordination for Biodiversity 

Policy and Programs for the Ministry of science and technology. “As 

a professor, he was excellent at orienting his students. this means 

that instead of giving you the fish, he preferred to teach you to catch 

one yourself, so to speak. this is reflected in the careers followed by 
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Márcio sobre o uacari e eu sobre populações ribeirinhas, nos 
unimos para traçar o modelo que seria desenvolvido na Estação 
Ecológica de Mamirauá. Márcio preocupado com a conservação 
ambiental e eu com os mesmos interesses, mas com uma visão 
mais direcionada para as populações locais da Estação, foi então 
que participei do projeto para a implantação da estação ecológica, 
encarregada do planejamento social para os trabalhos, mantendo 
em sua área a população residente, que merecia ser respeitada”, 
relembra deborah.

os recursos também se estendiam para a aquisição de uma casa, 
onde seria instalada outra sede em tefé, com quartos para abrigar os 
membros da equipe. Naqueles primeiros tempos, colocar tudo isso 
em prática requeria contar com colaboradores afinados ao projeto e 
dispostos ao trabalho. A bibliotecária Aline Azevedo, a “vendedora 
de mapinguaris”, foi uma dessas pessoas. trabalhando com José 
Márcio desde a organização do banco de dados do PrimatAM, Aline 
esteve presente nos primeiros movimentos da implantação da 
estação ecológica, participando das negociações para a captação 
de recursos e da elaboração da estrutura da oNG Sociedade Civil 
Mamirauá (SCM), criada em 1991 para gerenciar e captar recursos 
para a estação. tempo difícil, de contar as moedas.

“os recursos financeiros inicialmente eram escassos diante dos 
trabalhos a serem realizados. Fazíamos economia de tostão e muitas 
vezes tínhamos que compartilhar hotel, refeições com mais de uma 
pessoa, dormindo no chão, em rede etc. tivemos dificuldades em 
consolidar a equipe de trabalho por não termos recursos financeiros 
suficientes para pagar bolsas de pesquisa com valores do mercado 
e também garantir uma boa infraestrutura para o desenvolvimento 
dos trabalhos”, relembra Aline, atual vice-presidente da SCM.

A criação da oNG e seu reconhecimento pelo governo do 
Amazonas ampliaram as possibilidades de captação de recursos 
e de contratação de pessoal. Novos membros foram sendo 
incorporados à equipe inicial, formada por Márcio, coordenador e 
responsável pelas pesquisas do ecossistema terrestre, deborah, na 

coordenação das pesquisas socioeconômicas, Ronaldo Barthem, 
coordenador das pesquisas aquáticas, e Aline, na administração e 
organização do banco de dados.

uma das primeiras contratadas foi a socióloga Marise Reis, 
para trabalhar sob a coordenação de deborah. Ela conta como 
foi sua iniciação no projeto. “Conheci Márcio em sua casa em 
Belém, no final de 1991. Só o conhecia de nome, até o dia em que 
fui apresentada àquela figura inquieta, que, entre telefonemas e 
contatos com o exterior, não parava de mencionar o acidente recém-
ocorrido, o naufrágio do pequeno barco Gaivota, no qual navegava 
apresentando um casal de estrangeiros à reserva. Márcio só havia 
conservado a roupa do corpo e a vida. tudo o mais se perdera no 
rio, documentos, equipamentos de pesquisa, e ele não parava de 
se lembrar do acidente e se lamentar pelas perdas, sempre com 
uma pitada de bom humor. Minha primeira impressão foi positiva: 
uma pessoa espontânea, que usava sandálias havaianas que se 
relacionava boa parte do tempo em inglês e, apesar do trauma, 
simpático e comunicativo. obviamente, me deu a impressão 
também de que eu estaria me metendo em uma aventura”.

Ainda em 1991, Vera Silva passou a compor a equipe. “Quando 
eu estava fazendo meu doutorado em Cambridge, Márcio esteve 
várias vezes negociando o apoio do odA para a implantação da 
reserva. Em uma dessas ocasiões, ele me convidou para coordenar as 
atividades com mamíferos aquáticos, especificamente o peixe-boi e 
os botos na reserva Mamirauá”, conta. 

Em 1992, Ana Rita Alves, professora de Antropologia da uFPA 
com larga experiência administrativa na especialização em teoria 
Antropológica e na Pro-Reitoria de Pesquisa, foi convidada a 
coordenar a administração da oNG até um nome definitivo ser 
escolhido. Mostrou-se tão moldada à função que permaneceu no 
cargo, substituindo José Márcio, após sua morte, na direção geral 
das atividades da instituição. “Eu fui vendo que o projeto tinha valor, 
que era um modelo revolucionário que trabalhava não só com a 
parte biológica, mas que havia um grande espaço para a área social, 

his students—most of Márcio’s students today hold high positions 

because they didn’t just have a strong academic base, but also learned 

the importance of working public administration, which finances and 

directs scientific research. I’m proud to have been one of his students,” 

she concludes. 

“As a researcher, I learned something important from him: give 

opportunities to the people who want to develop their own ideas. I 

think this is why I’ve been successful as a researcher. throughout all 

the years that I worked by Márcio’s side as part of his group, I always 

developed the project I wanted to. I always had his moral support, 

financial support, etc. […] In a place (Amazonia) where human 

resources are scarce, these attitudes influenced all of us. All of us in 

Márcio’s group were successful, we are all university professors or 

researchers in research institutions. freedom of expression and the 

example of how to do serious research,” affirms biologist and UfPA 

professor Marcus fernandes. 

this very productive time was marked by a new and short stay 

in england beginning in 1989 together with daniel and Lucas. While 

deborah finished her thesis The Social Category Caboclo, which 

she defended in 1992, he did post-doctoral work refining aspects 

of the thesis by developing studies on the co-evolution of primate 

adaptations and of neotropical flora. the study was concluded in 1990, 

a year that brought other new things. 

MAMIrAuÁ eCoLogICAL STATIon

When he least expected it, José Márcio received news that the 

Mamirauá ecological station had been created. It had not been 

ratified by the federal government, but rather by the Amazonas state 

government—a typical public-administration-in-Brazil story, but with 

a happy ending. After Paulo Nogueira Neto left seMA in 1986 and the 

agency was eliminated in 1989, the proposal for the ecological station 

had gotten lost. But someone from the federal government had the 

paperwork in hand during a meeting in Manaus about the definition 

of priority conservation areas in Amazonia, and handed it over to 

the Amazonas state governor, Amazonino Mendes, who decreed the 

station should be created. 

Not only was the station created, but the originally proposed 

preservation area was quadrupled in size from 260,000 hectares 

to 1,124,000 hectares, comprising the entire region outlined by the 

Japurá, solimões and Auati-Paraná rivers, including the entire várzea. 

It is nearly half the size of Belgium or six Monacos lined up side by 

side, with space for a soccer field left over. 

the decision meant both a victory and also the beginning of a great 

deal of work to establish the station: there would be a lot of bureaucracy 

to work through, an administrative base would need to be set up, and 

projects had to be written for fundraising and for research activities on 

the original 260,000 hectares. this part of the forest would later become 

known as the focal area. the rest, where the studies were later repeated, 

was technically named the “subsidiary area”. 

At first, the station headquarters was installed inside the Museu 

Goeldi but, for bureaucratic reasons, was later transferred to a room 

in the UfPA Anthropology Laboratory. Because the university had a 

foundation built into its organizational structure, there was a little 

more mobility there for the management of resources received. 

then the first partner institutions began appearing, like the WCs, 

Conservation International, the WWf and the department for 

International development (dfId), a since defunct agency of the 

British government, today called the British overseas development 

Agency (odA). development of Projeto Mamirauá was made possible 

by the financial resources given by these partners. 

“Because of our interests and field work—Márcio on the uakari 

and I on the riverbank populations—we worked together to outline the 

model for the Mamirauá ecological station. Márcio was concerned with 

environmental conservation and I had the same interests, but more 

directed toward the locals at the station. that was how I participated in 

the implementation of the ecological station—doing the social planning 

for the projects, maintaining the local residents in their areas and giving 

them the respect they deserved,” remembers deborah. 
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meu interesse. Fui me apaixonando pelo projeto e até hoje estou no 
Mamirauá”, relata.

Em 1993 a eles se juntou a bióloga Elizabeth Gama, para iniciar 
as ações de educação ambiental entre as 63 comunidades da área 
focal. o trabalho consistia no uso sustentável dos recursos naturais, 
sobretudo o manejo da madeira, do pirarucu e do tambaqui. Beth 
conhecia o Mamirauá desde sempre, pois nascera e crescera na 
região. “Nasci e respirei até meus seis anos de idade no Mamirauá, 
nome dado apenas a região do que hoje é chamado Boca e 
Lago Mamirauá, então verdadeiro viveiro natural de pirarucus. 
Mamirauá não significa apenas uma reserva de desenvolvimento 
sustentável, um lugar onde trabalhei por quase 14 anos, com muito 
amor, dedicação e desprendimento, mas acredito ter por Mamirauá 
um valor sentimental imensurável, já que fui nele concebida e nele 
vivi minha primeira infância até aos seis anos, pois Mamirauá foi 
propriedade de meu pai, Januário Gama, por 22 anos”, recorda-se.

Naquele mesmo ano, deborah convidou a socióloga Edila 
Moura para compor a equipe. o contato inicial com Márcio não 
foi agradável. “A primeira impressão que ele me causou foi de 
uma pessoa difícil de relacionamento. Mal levantou a cabeça para 
me cumprimentar. Essa impressão foi modificada no transcorrer 
do convívio com ele a partir de 1996”, relata Edila. Nesse ano ela 
substituiu deborah na coordenação dos projetos sociais para a 
elaboração do plano de manejo. “Passamos a ter uma convivência de 
trabalho mais intensa. Ele sempre pedia a minha opinião a respeito 
das propostas que recebia de financiamento para programas sociais 
e sempre me consultava sobre os riscos políticos das propostas. 
Havia, através dos e-mails, um canal aberto com ele, a qualquer 
hora e a qualquer lugar onde ele estivesse disponível. Aprendi logo 
que se tornava irritado quando essas informações não estavam 
disponíveis da forma como ele precisava. A relação de trabalho era 
tensa também”.

E assim foram chegando outros colaboradores importantes: 
Helder Queiroz, Andrea Pires, Richard Bodmer, Peter Polshek, 

Paulo e Ana Lúcia Auricchio, Peter Henderson, Lafayette e 
Miriam Marmontel, para citar nomes daquele período de 
pioneirismo, alguns permanecentes. Márcio conseguiu atrair 
inúmeros pesquisadores e consultores estrangeiros para se 
integrarem às ações e isto também ajudou a projetar o trabalho 
internacionalmente.

reserva de desenvoLvimento sustentáveL
Em 1993, a estação passou a integrar a Convenção Ramsar, um tratado 
internacional assinado por 75 países comprometidos em preservar 
áreas alagadas de importância mundial. Preservar, planejando seu 
uso de forma sustentável, acrescente-se. Algo afinado ao Projeto 
Mamirauá. No entanto, a categoria “estação ecológica” limitava 
essa intenção, comprometendo a originalidade do projeto quanto 
à garantia da presença humana no local. No modelo de estação 
ecológica, 10% da área deveriam ser destinados à pesquisa e os 90% 
restantes, voltados à preservação, sem a presença de população 
humana. Por isso, mesmo com o projeto sendo implantado, a batalha 
seguinte foi transformar a estação em outro modelo que assegurasse a 
presença da população ali estabelecida há muito tempo.

the resources were also enough to buy a house to serve as tefé 

headquarters, with rooms for members of the team to stay in. those 

early days were a time when putting all this in place meant counting on 

employees that liked the project and wanted to work. Librarian Aline 

Azevedo, the infamous mapinguari seller, was one of these people. 

Working with José Márcio since the organization of the PrimatAM 

database, Aline was present during the first steps of setting up the 

ecological station, participating in fundraising negotiations and 

structuring of the non-governmental organization sociedade Civil 

Mamirauá (sCM), created in 1991 to capture and manage resources for 

the station. It was a hard time, when pennies had to be counted.

“In the beginning, the money was scarce given the work that had 

to be done. We scraped by, oftentimes having to share hotel rooms 

and meals between more than one person, sleeping on the floor, in 

hammocks, etc. It was hard to put together a work team because we 

didn’t have enough money to pay research grants at going market rates 

and also guarantee good infrastructure to develop studies,” remembers 

Aline, current VP of the sCM. 

Creation of the NGo and its recognition by the Amazonas state 

government increased fundraising and hiring possibilities. New members 

were added to the initial team, which was composed of: Márcio, 

coordinator and responsible for land ecosystem research; deborah, 

coordinator of socioeconomic studies; ronaldo Barthem, coordinator of 

aquatic research; and Aline, administration and database organization. 

one of the first people to be hired was sociologist Marise reis, to 

work with deborah. she tells the story of her initiation into the project. 

“I met Márcio at his house in Belém at the end of 1991. I had only heard 

of him by name until the day I was introduced to the restless character 

who, between phone calls and correspondences from overseas, kept 

talking about the recent accident when his small boat the Gaivota had 

sunk while showing the reserve to a couple visiting from overseas. 

Márcio had escaped with only the clothes on his back and his life. 

everything else was lost in the river: documents, research equipment. 

And he kept going over the accident and lamenting the losses, but 

always with a pinch of humor. My first impression was positive: he was a 

spontaneous person that used flip-flops and spent a lot of time speaking 

english and, in spite of the trauma, he was friendly and communicative. 

obviously, I also realized that I was getting involved in an adventure.”

Also in 1991, Vera silva joined the team. “When I was doing my Phd 

at Cambridge, Márcio came a number of times to negotiate funding from 

the odA to set up the reserve. on one of these occasions, he invited 

me to coordinate the marine mammal work, specifically work with the 

manatees and botos [river dolphins] in the Mamirauá reserve,” she tells. 

In 1992, Ana rita Alves, professor of Anthropology at UfPA 

with broad administrative experience in Anthropological theory 

and Pro-rector for research, was invited to temporarily coordinate 

administration of the NGo until a permanent person was chosen. she 

proved to be so well-suited for the job that she stayed on and took José 

Márcio’s place after his death as general director of the institution’s 

activities. “I could see that the project was valuable, that it was a 

revolutionary model that not only worked on the biology side but also 

had a large space for social work, which is my area of interest. I slowly 

fell in love with the project and am still at Mamirauá today,” she relates. 

she joined forces with biologist elizabeth Gama in 1993 to begin 

environmental education work within the 63 communities in the focal 

area. the project focused on sustainable use of natural resources, 

especially management of wood, of the pirarucu (Arapaima gigas ) 

and the tambaqui (Colossoma macropomum). Beth had always known 

about Mamirauá because she was born and raised in the region. “Up 

until the age of six, I only ever breathed Mamirauá air. the name was 

given just to the region they today call Boca and Lago Mamirauá, which 

was then a true natural pirarucu hatchery. Mamirauá didn’t just mean 

a sustainable development reserve, or a place I worked for nearly 14 

years, with a lot of love, dedication and unselfishness, but I believe 

it holds immeasurable sentimental value for me, as it is there I was 

conceived and lived my first years of childhood. Mamirauá was owned 

by my father, Januário Gama, for 22 years,” she recalls. 

that same year, deborah invited sociologist edila Moura to join 
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“Márcio entendeu que, sem o apoio destas populações, 
não poderíamos conservar a área e então desenvolvemos um 
trabalho árduo de elaboração de uma nova categoria de unidade 
de Conservação, que é hoje a Reserva de desenvolvimento 
Sustentável, uma categoria em que as populações são mantidas na 
área e orientadas a trabalhar conjuntamente com pesquisadores 
e extensionistas pela conservação do ambiente. Com isto, a lógica 
é que sejam criadas condições de melhoria econômica e social 
para estas populações, baseado no desenvolvimento, com base 
científica e participativa, de planos para o manejo sustentável dos 
recursos. Como resultado indireto, elas passam a entender seu 
papel na conservação; constatam sua importância para que a área 
se mantenha preservada, e essa contribuição tem como retorno a 
garantia de que terão recursos naturais para explorar e viver em 
melhores condições, sem degradar o meio ambiente e sem sofrer as 
ameaças de esgotamento desses recursos vindas dos pescadores e 
madeireiros de fora”, explica deborah.

o modelo que viria consagrar Mamirauá foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa do Amazonas em junho de 1996 e 
sancionado pelo governo do Estado em 12 de julho do mesmo ano. 
Nos bastidores, muita articulação política para aprovar uma unidade 
de conservação sobre a qual não havia consenso, pois em muito se 
assemelhava ao modelo de reserva extrativista. Mas a proposta teve 
apoio de deputados estaduais, de órgãos ligados ao meio ambiente, 
do Inpa e do próprio governo estadual. “Comemoramos com muita 
alegria e entusiasmo esse momento. Assim poderíamos trabalhar 
junto com as populações residentes na reserva, de forma legal, pois 
elas poderiam permanecer na reserva e utilizar os recursos de forma 
sustentável”, recorda Aline.

“Foi uma reação de ganho, de alegria, de contentamento por 
vermos reconhecido nosso trabalho. dois momentos foram muito 
importantes. o primeiro com a criação da estação ecológica e o 
segundo com a criação da categoria de Reserva de desenvolvimento 
Sustentável. todas duas têm o mesmo peso para mim, porque, sem 

the team. her first encounter with Márcio wasn’t pleasant. “My first 

impression of him was that he was hard to relate to. he barely lifted 

up his head to greet me. this impression changed over the years of 

our work together until 1996,” says edila. that year, she substituted 

deborah in coordinating social projects for the creation of a 

management plan. “We began an intense work relationship. he always 

asked my opinion as to the funding proposals he received for social 

programs and always asked me about the political risks they brought 

with them. there was always a channel open via email anytime, 

anywhere he was available. I soon learned that he became irritated 

when information wasn’t available in the form he needed. the work 

relationship was tense as well.”

And other important employees came along over time: helder 

Queiroz, Andrea Pires, richard Bodmer, Peter Polshek, Paulo and Ana 

Lúcia Auricchio, Peter henderson, Lafayette and Miriam Marmontel, to 

name those from the pioneering period, some of whom stayed. Márcio 

was able to attract innumerous foreign researchers and consultants to be 

part of the activities and this also helped get the work known overseas. 

SuSTAInABLe deveLopMenT reServe

In 1993, the station became part of the ramsar Convention, an 

international treaty signed by 75 nations committed to preserving 

globally important wetlands, specifically through planning for their 

sustainable use. Very in-line with Projeto Mamirauá. the “ecological 

station” classification, however, limited Mamirauá’s intention to 

guarantee human presence on site. In the ecological station model, 

10% of the area should be used for research and the other 90% 

reserved for preservation, without any human presence. Because of 

this, even with the project in its establishment phase, the next battle 

became to transform the station into anther model that would assure 

the presence of the people that had lived there for a long time. 

“Márcio understood that, without the support of these people, 

we wouldn’t be able to conserve the area. so we took on the difficult 

project of creating a new category of Conservation Unit, which 

today is the sustainable development reserve, a category in which 

the local population is maintained in the area and oriented to work 

together with researchers and rural extension practitioners to 

preserve the environment. the logic is that improved economic and 

social conditions will be created for these populations, based on 

development with a scientific and participative base, with plans for 

the sustainable management of resources. An indirect result is that 

they learn they can have a role in conservation; they understand their 

importance in preserving the area and this contribution’s return is the 

guarantee that there will be natural resources to use and better living 

conditions, without degrading the environment and without the threat 

of losing these resources to fishermen and loggers from outside,” 

explains deborah. 

the model that would consecrate Mamirauá  was approved by 

the Amazonas Legislative Assembly in June 1996 and sanctioned by 

the state government on July 12 of the same year. there was a great 

deal of behind-the-scenes politicking done to get the approval for the 

conservation unit, as there was no consensus because in many ways, 

it resembled the extraction reserve model. But the proposal had the 

support of state congressmen, environmental agencies, INPA and 

the state government itself. “We celebrated the moment with much 

happiness and enthusiasm. We would be able to work together with the 

local residents on the reserve in a legal manner because they could stay 

there and use the resources in a sustainable way,” remembers Aline. 

“our reaction was of victory, of happiness and satisfaction in 

seeing our work recognized. two moments were very important. the 

first was the creation of the ecological station and the second was 

the creation of the sustainable development reserve category. Both 

carry the same weight for me because, without the first, it would have 

been very unlikely that we reach the second. of course, creation of 

the sdr gave us more security because we had the guarantee that the 

populations would remain in the area and that they would be allies of 

our project,” affirms deborah. 

that same year, the management plan for the reserve was released, 

July 1994
Monday: 

Mamirauá, dress rehearsal for live nHK program

Tuesday: 
Live nHK program Mamirauá/Australia/space shuttle Columbia/tokyo

Wednesday: 
tefé

a primeira, dificilmente teríamos alcançado a segunda. É claro que 
nos deu mais firmeza a criação da RdS, porque assim ficamos com 
a garantia de que as populações continuariam na área e elas seriam 
nossas aliadas nessa empreitada”, afirma deborah.

Naquele mesmo ano foi lançado o plano de manejo da reserva, 
um documento balizador da filosofia e do desenvolvimento das 
ações a partir dos primeiros resultados obtidos com as pesquisas 
empreendidas nas diversas áreas de conhecimento. o documento 
reafirmava a necessidade da presença das populações para 
a sobrevivência daquele ecossistema e a fiscalização da área 
contra a invasão de pescadores e caçadores alheios ao trabalho 
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lá desenvolvido. Além disso, a presença dos moradores, com a 
garantia de seus direitos básicos, era mais eficaz para a fiscalização 
do que a intervenção do reduzido número de fiscais do IBAMA.

Falando à jornalista Márcia Peltier, do Canal GNt, sobre a 
participação da comunidade no funcionamento de Mamirauá, Márcio 
assim se referiu: “o ideal é que a população participe e não seja 
vigiada, mas tenha consciência de que se ela proteger aquilo ali, que 
é dela, vai melhorar a qualidade de vida, porque você pode aumentar 
50 vezes o número de fiscais do IBAMA e não vai resolver o problema. 
Mas se você pega uma população, como em Mamirauá, onde você 
pega, vamos dizer, cinco mil pessoas vigiando aquela reserva, vai ficar 
muito mais difícil de se usar mal os recursos naturais”.

Em outra entrevista, desta vez ao programa Globo Ecologia, da 
Rede Globo, quando a RdS já estava em  atividade, Márcio falou 
dos benefícios da presença da população na reserva: “A vantagem 
que eu vejo é que temos uma população que participa ativamente 
da proteção desses recursos porque esses recursos fazem parte de 
sua vida. São a sua conta bancária, são o dia a dia da sua vida, então 
eles precisam comprar mantimentos, televisão, rádio, sal, açúcar... 
que vêm dos recursos que eles preservam e se eles não tomarem 
conta desses recursos ou não os manejarem adequadamente, eles 
vão perdê-los”, refletiu.

o professor José Galizia tundisi, presidente do CNPq entre 
1995 e 1999, quando a instituição passou a dar apoio decisivo 
à Sociedade Civil Mamirauá, é enfático ao referir-se à criação 
da reserva para o país. “A reserva de Mamirauá abriu novas 
perspectivas para a política ambiental brasileira. Mostrou que 
é possível manter-se uma reserva sustentável com enormes 
possibilidades de melhorar emprego e renda, utilizando as 
características da região e as suas potencialidades. Mostrou 
que é possível utilizar Ciência, tecnologia e Inovação para 
a transformação social e para o desenvolvimento saudável e 
sustentável. E mostrou que a Amazônia pode e é viável dentro 
de suas características de amplitude, complexidade econômica, 

ecológica e social. um exemplo magnífico!”
Aquela experiência amazônica correu mundo. Em 1994, quando 

ainda era estação ecológica, Mamirauá foi um dos três pontos 
da terra contatados por astronautas a bordo da nave espacial 
Columbia, quando passou por sobre a América do Sul. o contato 
foi transmitido, ao vivo, pela rede de televisão japonesa NHK, que 
mandou construir um píer de madeira sobre o lago Mamirauá para 
instalar uma estação de tV com duas toneladas de equipamentos. 
Para isso, mobilizou 40 técnicos brasileiros e japoneses, assim 
como os moradores da reserva, que ajudaram na montagem do píer, 
mantido depois.

Foi em 19 de julho, em plena Copa do Mundo, quando o Brasil 
sagrou-se tetracampeão e foram mostradas imagens dos moradores 
assistindo aos jogos em uma sala de aula alagada pelas águas do lago. 
Mas, principalmente, a emissora transmitiu, às oito da noite, horário 
nobre em tóquio, a conversa de uma astronauta japonesa com José 
Márcio e as crianças da reserva. Havia curiosidade de ambas as 
partes. Enquanto uma menina perguntava à astronauta se ela não 
tinha “medo de cair dali”, o cientista informava ao público japonês 
que na Amazônia existia cerca de um quinto de todos os seres vivos 
do planeta, sendo por isso considerada o planeta vivo.

No boletim da WCS à época, os redatores registraram: “Márcio 
Ayres, nosso homem no Brasil, está se tornando um media star. Ele 
tem recebido na Reserva de Mamirauá uma série de equipes de 
filmagens do Brasil, Venezuela e Japão, documentando vários aspectos 
do projeto”. A quantidade enorme de imagens disponíveis de Márcio 
em vídeo reforça a informação. Ele gostava da mídia para divulgar seus 
projetos e a mídia gostava de sua imagem e seu discurso.

amanÃ
Mais tarde, em 4 de agosto de 1998, a experiência de Mamirauá seria 
ampliada com a oficialização da segunda RdS, Amanã, de 2 milhões 
313 mil hectares, entre os rios Negro, Japurá e Solimões. Mais uma 
batalha estabelecida em nível político, predominando, no entanto, 

a landmark document of the philosophy and development of work 

based on the first results obtained from the research done in many areas 

of knowledge. the document reaffirmed the necessity of the of local 

populations’ presence for the survival of the ecosystem and safeguarding 

of the area against invasion by fishermen and hunters not aligned with 

the work being done there. Aside from this, when their basic rights were 

guaranteed, the local population’s presence provided more effective 

surveillance than intervention provided by a few IBAMA officials. 

In a talk with GNt network journalist Márcia Peltier about the 

community’s participation in the operation of Mamirauá, Márcio 

said: “the ideal situation is that the population participates without 

surveillance, and with the consciousness that if they protect what they 

have there, their quality of life will improve because you can send 50 

times as many IBAMA officials in, and it won’t resolve the problem. 

But if you take a population like at Mamirauá where you have, let’s say, 

5,000 people looking after the reserve, it will be much more difficult to 

abuse the natural resources.” 

In another interview on the Globo network’s Globo ecologia 

program after the sdr was already up and running, Márcio spoke 

about the benefits of having a population on the reserve: “the 

advantage that I see is that we have a population actively participating 

in the protection of these resources because these resources are part 

of their lives. they are their bank account, the day-to-day of their lives. 

these people pay for the things they need — televisions, radios, salt, 

sugar — from the resources that they preserve. And if they don’t take 

care of these resources or don’t manage them adequately, they will 

lose them,” he reflected. 

Professor José Galizia tundisi, president of the CNPq from 1995-

1999, referred emphatically to the significance of the reserve’s creation 

for the country at the time when the institution began giving crucial 

funding to the sociedade Civil Mamirauá. “the Mamirauá reserve 

opened new perspectives for Brazilian environmental policy. It showed 

that it is possible to maintain a sustainable reserve with enormous 

possibilities for improving employment and income through the use of 

the region’s characteristics and potentials. It showed that it is possible 

to use science, technology and innovation for social transformation 

and sustainable, healthy development. And it showed that Amazonia 

can be and is viable with its intrinsic amplitude, and its economic, 

ecological and social complexity. A magnificent example!”

News of the Amazonian experiment spread all over the world. 

When it was still an ecological station in 1994, Mamirauá was one 

of three points on the earth contacted by astronauts on board the 

Columbia space shuttle when it passed over south America. the 

contact was broadcast by Japanese television network NhK, which 

paid for the construction of a wooden pier over Mamirauá Lake for 

the installation of a tV station and two tons of equipment. It hired 40 

Brazilian and Japanese technicians as well as locals for the project to 

build the pier, which remained on location afterwards. 

It was July 19, in the middle of the fIfA World Cup when Brazil 

won its third championship. Images of the locals watching the games 

in a classroom flooded by lake water were broadcast. But most 

importantly, at 8pm prime time in tokyo, the network broadcast the 

conversation between a Japanese astronaut, José Márcio and the 

children from the reserve. there was curiosity on both sides. While a 

girl asked the astronaut if she wasn’t “afraid to fall from up there”, the 

scientist informed the Japanese public that around one fifth of all living 

beings on the planet live in Amazonia, and because of this we have a 

living planet. 

Writers for the WCs newsletter at the time said: “Márcio Ayres, 

our man in Brazil, is becoming a media star. he has received a series of 

film crews from Brazil, Venezuela and Japan on the Mamirauá reserve 

to document many parts of the project.” the enormous quantity of 

available video images of Márcio proves this. he liked to use the media 

to publicize his projects, and the media liked his image and the things 

he said. 

AMAnÃ

Later, on August 4 1998, the Mamirauá experiment would grow 

dE CoRPo E ALMA NA VÁRZEA AMAZôNICA  | BodY ANd soUL IN the AMAZoNIAN VárZeA



88 José Márcio Ayres GUArDiÃo DA AMAZÔNiA 89

os benefícios da experiência em Mamirauá. Mas a criação de Amanã 
trazia um algo mais. Associando-se as duas reservas contíguas ao 
Parque Nacional do Jaú, criou-se uma área contínua de proteção 
maior do que a Costa Rica. Em uma perspectiva mais ampla, esta 
área foi consolidada como o Corredor da Amazônia Central, a partir 
de um modelo idealizado por José Márcio já nos anos de 1970, 
conectando áreas de ocorrência de organismos com processos 
ecológicos e evolutivos comuns. Na verdade, sua proposição de 
desenvolvimento sustentável ganhava sentido ao vislumbrar a 
preservação não apenas de pequenas ilhas, mas de largas áreas a 
partir da conexão dessas ilhas, assegurada a presença humana.

Em 18 de novembro de 1992, em Buenos Aires, quando discursou 
ao receber a medalha de ouro concedida pela WWF, por causa da 
criação de Mamirauá, Márcio teve a oportunidade de apresentar 
uma proposta de criação de largas áreas preservadas na bacia 
amazônica, informando que estudos já vinham sendo feitos com 
esse propósito, apoiados pela WWF e outras instituições brasileiras. 
Na plateia se destacava a realeza britânica, representada pelo 
príncipe Philip, presidente internacional da organização. É de se 
notar como o discurso se coaduna à ideia essencial dos  corredores 
ecológicos.

Avanços em biotecnologia mostram-nos não apenas a 

necessidade de conservação na variabilidade ecológica em nível de 

espécie. Hoje, o conceito de conservação de espécies em perigo está 

sendo rapidamente transposta para outra de conservação de gêneros. 

Preservar gêneros, contudo, significa a manutenção de certos arranjos 

de base nitrogenada do código genético. Preservar certas sequências 

genéticas quer dizer preservar os processos evolucionários e 

ecológicos. Preservar esses processos dinâmicos implica rever nossos 

conceitos e mudar nossas estratégias de conservação da natureza.

Preservação de processos ecológicos e evolucionários significa 

dar atenção aos modelos biogeográficos regionais, para o desenho 

das áreas protegidas de acordo com a teoria da População Mínima 

Viável, e, em consequência, a preservação de grandes áreas de 

habitat natural para que o fluxo genético possa resistir. Desta forma, 

as ilhas representadas pelo sistema de unidades de conservação 

isolada não serão suficientes para atender às necessidades de 

preservação de gêneros. Para ampliar as áreas e fazer as pontes 

biológicas necessárias, não podemos excluir a população humana 

local.

Com exceção da Austrália, os países com alta diversidade são 

parte das chamadas nações em desenvolvimento. Esses países, 

contudo, enfrentam rapidamente o crescimento populacional, que 

sobrevive diretamente do uso da terra, e enfrentam dificuldades. 

Dessa forma, o estabelecimento de uma estratégia para a 

conservação da biodiversidade tem que levar em consideração as 

necessidades sociais. Nos próximos anos, o desafio será executar 

programas pilotos que tornem compatíveis as necessidades sociais e a 

preservação da biodiversidade.
o governo brasileiro não apenas encampou o modelo idealizado 

por Márcio como encomendou a ele o planejamento de uma série 
de corredores de proteção no país. o projeto integrou o Programa 
Piloto para a Conservação das Florestas tropicais do Brasil, o PP-G7, 
administrado pelo Banco Mundial. daí o lançamento da Reserva 
Amanã ter sido feito durante a reunião anual do programa, em 27 de 
outubro de 1997. Foram oito meses de trabalho com a participação 
de um grupo de especialistas, e o resultado desse estudo pode ser 
avaliado no livro Os corredores ecológicos das florestas tropicais do 

Brasil. A partir dele dezenas de outras propostas foram criadas, até 
mesmo de forma distorcida.

de todos os corredores previstos para a Amazônia, apenas o 
Corredor Central vingou por causa da capacidade de liderança e 
gestão do cientista paraense. o conservacionista Paulo Nogueira 
Neto, ao se reportar a esse projeto, acredita se tratar do “derradeiro 
e grande sonho de Márcio Ayres”. “A meu ver, a saúde abalada de 
Márcio o impediu de dar ao Brasil uma última contribuição decisiva, 
para tornar esse sonho uma realidade. A ideia, porém, está bem viva 
e deverá ser implantada”, escreveu no livro.

with the approval of the second sdr, Amanã, comprising 2,313,000 

hectares between the Negro, Japurá and solimões rivers. It was 

yet another political battle; however this one was bolstered by the 

successes seen at Mamirauá. But the creation of Amanã would bring 

something more. Adding the areas of the two adjoining reserves 

together with the Parque Nacional do Jaú, a continuous protected 

area larger than Costa rica was created. from a broader perspective, 

the area was consolidated as the Central Amazon ecological Corridor, 

based on a model created by José Márcio in the 1970s, connecting the 

areas of occurrence belonging to organisms with common ecological 

and evolutive processes. his proposal for sustainable development 

actually made more sense when envisioning the preservation not only 

of small islands, but large areas composed by connecting these islands 

and assuring human presence. 

In a speech he gave upon receiving the WWf gold medal on 

November 18, 1992 in Buenos Aires, Márcio had the opportunity to 

present a proposal for the creation of broad preservation areas in the 

Amazon basin, telling that studies funded by the WWf and Brazilian 

institutions were already underway to this end. the British royal 

family was represented in the audience by Prince Philip, the WWf’s 

international president. It is notable how the speech reflects the 

essential idea of ecological corridors. 

Advances in biotechnology have shown us not only the necessity of the 

conservation of ecological variability on the species level. Today the concept 

of endangered species conservation is rapidly being changed to that of 

genus conservation. Preserving genera, however, means maintenance of 

certain arrangement of the nitrogen base of the genetic code. Preserving 

certain genetic sequences means preserving evolutionary and ecological 

processes. Preserving these dynamic processes implies reviewing our 

concepts and changing our strategies for the conservation of nature. 

Preservation of ecological and evolutionary processes means paying 

attention to regional biogeographic models for the demarcation of 

protected areas according to the Minimum Viable Population theory and, 

consequently the preservation of large areas of natural habitat so that the 

genetic flow can survive. This means that the islands represented by the 

system of isolated conservation units will not be enough to preserve genera. 

In order to increase the areas and create the necessary biological bridges, 

we cannot exclude the local human population. 

With the exception of Australia, the nations with the greatest diversity 

are part of the so-called developing nations. These nations, however, are 

faced with population growth, population that survives directly from the use 

of the land, and therefore face difficulties. In this way, the establishment of 

a strategy for the conservation of biodiversity must take into consideration 

social needs. In coming years, the challenge will be to execute pilot programs 
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A NHK transmite a conversa de Márcio e das crianças de Mamirauá com astronauta 
da Columbia, 1994

nHK broadcasts the conversation between Márcio, the children of Mamirauá and the 
astronaut on the Columbia, 1994
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Em 1999 foi criado o Instituto de desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá (IdSM), hoje incorporado à estrutura organizacional do 
Ministério da Ciência e tecnologia. A Sociedade Civil Mamirauá não 
deixou de existir, mas consolidou-se como captadora de recursos 
para o instituto. Essa decisão do governo federal amainou as 
incertezas em relação à sobrevivência da reserva do ponto de vista 
administrativo. “ter uma reserva decretada é relativamente fácil, 
mas uma reserva sem administração e gerenciamento não vai para a 
frente, pois as invasões são grandes e as reservas acabam constando 
apenas no papel, e, na prática, acabam sujeitas à devastação. É 
exatamente por esta incerteza que acabei de relatar que o Márcio 
achava que o governo brasileiro deveria encampar o Mamirauá, 
colocando-o entre seus institutos de pesquisa, porque assim haveria 
maior garantia de assegurar recursos e de se pagar pessoal. Com 
pessoal fixo e orçamento garantido, o processo de manutenção dos 
trabalhos na reserva estaria garantido”,explica Ana Rita.

Essa nova realidade, no entanto, não aliviava a equipe da 
necessidade de captação de recursos. Pelo contrário. Quanto mais 
aumentavam a responsabilidade da instituição e o número de 
pesquisas mais recursos eram necessários para o desenvolvimento 
das atividades. Por isso, a vida de Márcio se distanciou bastante 
do trabalho de campo e da orientação acadêmica, que ele adorava, 
passando a se dedicar ao trabalho executivo. Ele se tornou uma 
espécie de embaixador de Mamirauá. Participava de inúmeras 
reuniões, viajava o mundo todo, sem trégua, divulgando a reserva 
a instituições internacionais e como membro da WCS. Para isso, 
sobressaiu-se novamente uma característica de sua personalidade: 
a capacidade de articulação e comunicação, fundamental desde os 
primeiros movimentos pela implantação do Projeto Mamirauá.

estranGeiros e maCaQueiros
Nos primeiros contatos de Márcio com moradores de Mamirauá, 
ele foi confundido com um policial e com um padre. Aquele homem 
alto, branco, desconhecido, pilotando um barco, perguntando sobre 

a região, sobre os macacos, provocou desconfiança nas pessoas. Mas 
ele foi chegando, se apresentando e usando de sua arma infalível: 
a boa conversa. os agradecimentos em sua tese de doutorado 
dão conta da participação das pessoas, famílias e colaboradores 
individuais, no conhecimento da região, no apoio logístico, na 
construção das trilhas, entre outros pontos. Pessoas que ele foi 
envolvendo com seu jeito aberto e despojado, fazendo piada e 
debochando das situações, formas encontradas por ele para encarar 
as reuniões de trabalho e a burocracia.

“Estando em locais formais, não deixava seu lado brincalhão e 
as pessoas adoravam isto, pois ele sabia usar o momento certo para 
soltar as suas brincadeiras. Não distinguia ninguém nem pelo saber 
e nem pelo poder econômico. tratava todos com muita distinção, 
desde o mais simples operário até uma pessoa famosa. Não tinha 
secretária particular e nem as mordomias de qualquer cargo. Sua 
sala de trabalho, onde poucas vezes você o encontrava, estava aberta 
para todos. Gostava de circular pelos espaços e dividi-los com 
outros funcionários”, descreve-o Ana Rita.

opinião partilhada pelo professor José Galizia tundisi. 
“destacaria, na atuação de Márcio Ayres à frente do IdSM, a sua 
liderança científica internacional, a sua afabilidade e trânsito com 
bolsistas, pescadores, administradores, e a sua visão estratégica 
para a consolidação do instituto. um cientista de alto nível global 
capaz de se embrenhar na mata, falar com mateiros, pescadores, 
ribeirinhos e pensar o futuro! Raríssimo!”

Características também destacadas por Elizabeth Gama. 
“A interação com as comunidades locais, com o caboclo, com o 
ribeirinho. Comia e bebia entre eles como se seu mundo fosse 
aquele. Seu cardápio era de verdadeiro amazônida, mesmo sendo 
um cidadão do mundo”.

E por Miguel Pinedo-Vasquez, professor da universidade de 
Columbia, consultor de Mamirauá e amigo de Márcio desde os anos 
de 1980. “Apesar de Márcio ser do Brasil e eu, do Peru, havia uma coisa 
em comum entre nós e isto foi o humor que colocávamos em nossas 

that make social needs and the preservation of biodiversity compatible. 

the Brazilian government not only adopted Márcio’s model but 

also asked him to do the planning for a series of conservation corridors 

in Brazil. the project was part of the World Bank’s Pilot Program for 

tropical forest Protection in Brazil (PPG-7), and the reserva Amanã 

was officially established during the program’s annual meeting on 

october 27, 1997. It had been eight months of work by a group of 

specialists and the result of the study can be read in the book Os 

corredores ecológicos das florestas tropicais do Brasil [the ecological 

corridors of Brazilian tropical forests]. dozens of other proposals were 

created, some of which rather distorted. 

of all the corridors planned for Amazonia, only the Central 

Corridor plan was successful because of the Pará scientist’s capacity 

for leadership and management. Conservationist Paulo Nogueira Neto, 

when he refers to this project, believes it is “Márcio Ayres’ greatest 

and ultimate dream”. “the way I see it, Márcio’s failing health kept 

him from leaving Brazil with one last decisive contribution, to turn this 

dream into a reality. But the idea is very alive and is expected to be 

implemented,” he wrote in the book. 

In 1999 the Mamirauá Institute for sustainable development 

(IdsM) was created, which today is part of the Ministry of science 

and technology. the sociedade Civil Mamirauá still exists, but has 

consolidated itself into being the fundraising arm of the institution. 

this decision, made by the federal government, put uncertainty to 

rest as to the reserve’s survival from an administrative point of view. 

“having a reserve decreed is relatively easy, but a reserve without 

administration and management won’t go anywhere because land 

invasion is a huge problem and the reserves end up existing only on 

paper and in reality end up being devastated. It is exactly because of 

this uncertainty that Márcio thought the federal government should 

take over Mamirauá, keeping it among its research institutes because 

that way there would be a greater guarantee of resources and being 

able to pay people. With a stable work team and a guaranteed budget, 

maintenance of the projects on the reserve would be guaranteed,” 

explains Ana rita. 

this new reality did not, however, relieve the team of the need 

for fundraising. Much to the contrary. the more the institution’s 

responsibilities and the number of studies performed there increased, 

the more resources were necessary for development. so Márcio needed 

to spend more and more time working as an executive, far from the 

field work and academic advising that he loved. he became a sort of 

ambassador for Mamirauá. he took part in innumerous meetings, 

relentlessly traveled the world over promoting the reserve at international 

institutions and as a member of the WCs. once again, his talents for 

articulation and communication became evident, fundamental since the 

first actions for the implementation of Projeto Mamirauá. 

foreIgnerS And MACAQUEIROS

the first times Márcio had contact with the local population at 

Mamirauá, they thought he was a policeman, and another time, 

a priest. the tall, unfamiliar white man driving a boat and asking 

questions about the area and about monkeys made people suspicious. 

But he made his way in slowly, introducing himself and using his 

infallible weapon: good conversation. In the acknowledgments for 

his doctoral thesis, he thanks the people, the families and individual 

workers from the region for the knowledge of the region, the logistical 

support, the building of trails and other things that they helped him 

with. he was able to involve these people with his open, simple 

manner, making jokes and teasing people about situations—these are 

the ways the found to deal with work meetings and bureaucracy. 

“When he was in formal situations, he kept up the funny side of 

his personality and people loved it because he knew the right time to 

be playful. he didn’t treat people any differently because of their level 

of knowledge or their economic power. he respected everyone—from 

the very humble to the very famous.  he had no personal secretary or 

any kind of servants. his office, where he could occasionally be found, 

was open to all. he liked to move around and share space with other 

employees,” describes Ana rita. 
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Participantes da primeira assembleia geral na Reserva Mamirauá, 1993 | © luiz cláuDio MaRigo

Participants of the first general meeting at Reserva Mamirauá, 1993 | © Luiz Cláudio Marigo

relações com todo mundo, fosse caboclo, político, cientista, religioso e 
até presidentes. Este tipo de personalidade é a que admiro em Márcio e, 
de alguma forma, o ajudou a implementar projetos tão grandes como a 
criação de Mamirauá, Amanã e outras unidades de conservação”.

Sua mestria na arte do diálogo foi posta à prova em Mamirauá. 
A resistência inicial dos habitantes às ideias de conservação 
apresentadas quase colocou tudo a perder antes do tempo, 
sobretudo porque o modelo de estação ecológica pressupunha a 
inexistência de pessoas na área, uma perspectiva ameaçadora. o 
único e efetivo apoio veio da Igreja Católica, presente na área há 
bastante tempo.

Foram muitas as fofocas e intrigas sobre a natureza do 
projeto disseminadas e incentivadas por autoridades locais, 
militares, madeireiros e outros exploradores da região. Essas 
manifestações obrigaram a equipe do projeto a desdobrar-se em 
ações de esclarecimento à população sobre as propostas a serem 
desenvolvidas. Na verdade, a propagação daqueles boatos era 
uma forma de manter a situação que se demorava há tempos, 
principalmente a exploração desregrada dos recursos naturais, fator 

condicionante da situação de pobreza da população.
os pesquisadores e colaboradores do projeto passaram a ser 

vistos como “os estrangeiros” que vinham se apossar da terra alheia, 
sendo associados a imagens negativas. Por causa do trabalho de 
pesquisa de Márcio, por exemplo, ele e seus colaboradores, mesmo 
os da comunidade, receberam um apelido pejorativo. “Quem andava 
com o Márcio era macaqueiro”, conta Joaquim oliveira, um dos 
colaboradores mais ativos do projeto desde os primórdios. “Seu 
Joaquim foi uma das primeiras pessoas que trabalharam comigo 
aqui no Projeto Mamirauá. Há cerca de dez anos nós trabalhamos 
juntos aqui nesta área e ele é um dos maiores incentivadores da 
estação ecológica de Mamirauá”, afirmou José Márcio em entrevista, 
ao lado de Joaquim, ao programa Globo Ecologia, em 1994.

No livro Arengas & picicas: reações populares à Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no Estado do Amazonas, 
resultado de sua dissertação de mestrado, Marise Reis avalia o 
processo tumultuado de implantação do projeto e a participação das 
comunidades. “As manifestações de resistência, além de aglutinar 
a insatisfação e o receio dos segmentos contrários à nova ordem 

Professor José Galizia tundisi shared this opinion: “What 

made Márcio Ayres’ work remarkable as head of the IdsM was 

his international scientific leadership, his affable nature and 

easy exchange with students, fishermen and administrators and 

his strategic vision for consolidation of the institute. he was an 

international scientist of the first degree able to go into the forest, talk 

with the forest people, the fishermen, the riverbank population and 

envision the future! Very rare!”

elizabeth Gama emphasized the same characteristics: “his 

interaction with local communities, the caboclos [people of mixed 

indigenous and european ancestry] and the riverbank populations. he 

ate and drank with them as if their world were his. he ate like a true 

Amazonia native, even though he was a citizen of the world.”

And Miguel Pinedo-Vasquez, professor at Columbia University, 

Mamirauá consultant and friend of Márcio since the 1980s: “even 

though Márcio was from Brazil and I was from Peru, there was 

something in common between us—the humor that we used in our 

relationships with everyone, whether they be caboclos, politicians, 

scientists, religious leaders or even presidents. this type of 

personality is what I admire in Márcio, and in a way what helped 

him implement such large projects as Mamirauá, Amanã and other 

conservation areas.” 

his mastery of the art of dialogue was put to test at Mamirauá. the 

locals’ initial resistance to the conservation ideas he brought nearly 

defeated the whole project before it even started, especially because 

the model for an ecological station implies the inexistence of humans 

in the area, a threatening stance. the only real support came from the 

Catholic Church, which had been active in the area for a long time. 

Much gossip and intrigue as to the nature of the project was 

circulated by local authorities, military personnel, loggers and other 

people who exploited the region, requiring the project’s team to work 

twice as hard on projects to clarify the proposals being developed for 

the local people. In truth, the propagation of such rumors was a way 

of maintaining the situation that had been going on for a long time, 

mainly the uncontrolled exploitation of natural resources, which was a 

determining factor in the population’s poverty. 

the project’s researchers and employees were referred to as “the 

foreigners” landed from other places, and carried a negative image. 

Because of Márcio’s research, he and the people who worked with 

him, including people from the community, were given a negative 

nickname. “Anyone who worked with Márcio was a macaqueiro,” [a 

play on the word macaco, which means monkey, and a slang term for 

a suck-up or flatterer] tells Joaquim oliveira, one of the project’s most 

active workers since the very beginning. “Mr. Joaquim was one of 

the first people to work with me here at Projeto Mamirauá. We have 

been working together for some ten years in this area and he is one of 

Mamirauá ecological station’s greatest supporters,” affirmed Márcio in 

an interview together with Joaquim for Globo ecology in 1994. 

In the book Arengas & picicas: reações populares à Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no Estado do Amazonas 

[Quarrels & trivialities: popular reactions to the Mamirauá Sustainable 

Development Reserve], Marise reis evaluates the tumultuous process 

of implementing the project and the communities’ participation. “the 

demonstrations of resistance, aside from joining dissatisfaction and 

the reluctance of those segments opposed to the new order proposed 

by the creation of Mamirauá became a way to discredit the partners 

and workers promoting it, bringing the resistance closer together,” she 

points out. she also acknowledges negative commentaries as a way for 

the locals to show their power when faced with the unknown. 

the solution to the situation was to dialogue. the community 

was invited to annual general meetings to as to offer their opinions 

as to the direction of the project and defining every step of its 

implementation. “the general meetings were always a moment of 

great expectations for the project and also of great speculation. Would 

the authorities boycott the meeting? Would there be an organized 

protest, or would everybody stand up and walk out? especially at 

the first general assembly, when most of our funding providers, 

authorities, participating members and communities were present, the 
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proposta com a criação de Mamirauá, constituem-se numa forma de 
desprestigiar seus defensores, parceiros e executores, fortalecendo a 
coesão entre os primeiros”, aponta. Aqueles comentários contrários, 
reconhece, também eram uma forma de os moradores exercerem 
seu poder diante do desconhecido.

Partindo dessa perspectiva, a solução encontrada foi dialógica, 
com a participação da comunidade em assembleias gerais 
convocadas anualmente para opinar sobre os rumos do projeto, 
definindo cada passo de sua implantação. “As assembleias gerais 
eram sempre um momento de grande expectativa para o projeto 
e, nessa ocasião, sempre havia muita especulação: o boicote geral 
das autoridades, um protesto organizado, o esvaziamento etc. Na 
primeira assembleia geral, principalmente, quando estaria presente 
boa parte dos financiadores, autoridades, membros participantes e 
comunidades, a ansiedade era grande. Me lembro de nos sentarmos 
no chão do pátio da sede do projeto, perto da piscina, para levantar 
essas possibilidades e preparar o grupo diante dos prováveis 
bombardeios”, recorda Marise.

Mas, segundo a socióloga, Márcio tinha um jeito especial de 
dissolver conflitos. “Nas assembleias, Márcio sempre contava com 
suas estratégias de mestre: às comunidades aliadas do projeto, 
estimulava a nos ajudar a responder as dúvidas dos segmentos e 
autoridades incrédulas. A esses últimos, convidava para fazer a 
entrega de equipamentos aos representantes das comunidades 
usuárias, como paineis solares, placas de interdição dos lagos ou 
outros brindes entregues como forma de celebrar um compromisso 
entre as partes”, conta.

Esses modos de agir do ambientalista concorreram para que 
o projeto fosse atingindo as metas propostas e a reserva fosse 
se consolidando com a participação da sociedade, inclusive 
das autoridades políticas e empresariais. Até mesmo os 
aspectos desfavoráveis, como a expressão “macaqueiro”, foram 
ressignificados, tendo seu valor transformado. Macaqueiro 
passou a ser sinônimo de guardião da natureza e hoje denomina o 

anxiety was high. I remember sitting all together on the floor of the 

patio at headquarters, near the pool, to talk about what could happen 

and preparing the team for probable attacks,” recalls Marise. 

But according to the sociologist, Márcio had a special knack for 

dissolving conflicts. “In the assemblies, Márcio always used his master 

strategies: he encouraged those communities allied with the project to 

help us respond to the doubts expressed by the skeptical groups and 

authorities. he would invite those opposed to the project to deliver 

equipment like solar panels and no trespassing signs for the lake 

and other prizes to the participating communities as a way to form a 

commitment between the parts,” she says. 

these tactics used by the environmentalists worked so the project 

reached its objectives and the reserve was consolidated through 

community participation, including political and business leaders. 

even negativities like the expression macaqueiro gained new meaning, 

their value transformed. Macaqueiro came to be synonymous with a 

guardian of nature and today is the name of the Instituto Mamirauá 

newsletter. 

even though Márcio spent a great deal of time away because of his 

travels, he grew his network of relationships and remained involved 

with the local population and the project’s work team. Many people 

awaited his return. “the whole team looked forward to his stay in 

tefé because it was a way to exchange ideas, get scientific advice, 

make decisions and proceed with activities under the approval of the 

director’s knowledge. during his stay, he would go around the city 

talking to everyone, small and large businesspeople, local leaders, 

politicians and possible political candidates and with people who were 

in some way related to the reserve or Projeto Mamirauá. he liked to 

go to the municipal market of tefé and Alvarães and listen to or ask 

about subjects related or pertinent to Projeto Mamirauá, strategically 

forming his ‘information network’,” remembers Aline. 

she also notes how positively those walks affected the acceptance 

of the project by the community. “I remember that I laughed a lot when 

I went with him to talk to people and he introduced me to his important 

informants because peculiar bits of information always came up, things 

about what went on in the local social scene, including the private 

lives of many residents of tefé and Alvarães—very interesting and 

comical stories. this is how we were able to get the inside track on 

what was happening in the cities and, if necessary, more easily come 

up with a strategy to neutralize anything that could cause problems 

with development of the project in the region. It was also an important 

source of information for us to find out about administrative and 

political dealings and about the behavior of members of the project, 

aiding in our evaluation of the ‘macaqueiro’ team.” 

“I remember that the locals looked anxiously forward to his arrival 

in the city to be able to discuss details, the practical confrontations, 

invasions of the reserve or the reluctance of politicians—all in the 

few days or hours he would be there before heading off to the field,” 

relates Marise. “Márcio wouldn’t let us get to our work because of his 

questions, inquiries, discussions and even his childish play. he liked to 

talk to the people he met and that in some way were influenced by the 

project. And he used these contacts to form his opinion about people 

not only inside the group but also the local population, the politicians 

and the regular folks,” she adds. 

When the reserva Amanã was implanted in 1998, Márcio would 

once again put his unbeatable arguments to work to convince the 

Amazonas state authorities to create the new sdr. “seeing the way 

he worked, always restless and quick to act, always smoking a lot, 

he would explain the political questions surrounding the creation of 

a reserve, the importance of excluding certain spots in the area so 

the proposal wouldn’t be turned down. he knew how to negotiate 

and use politicians’ arguments in such a way that they themselves 

believed that the brilliant idea had been theirs, and he was a master 

of bringing about what he wanted in terms of conservation. the 

Amanã sdr proposal was a stroke of genius in Amazon state politics 

in effect at the time. Márcio knew how to use the right moment and 

the perfect argument so the governor of Amazonas would create the 

reserve at the same time that he was being attacked for the excessive 
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À direita: Márcio e seu Joaquim, colaborador fiel do projeto. Nas fotos 
abaixo, horta e curral flutuantes criados pela população para enfrentar o 

período da cheia | © luiz cláuDio MaRigo

Right: Márcio and Mr. Joaquim, long-trusted project employee.  
Below: floating vegetable garden and corral created by the locals to 

survive the flood season | © Luiz Cláudio Marigo
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informativo do Instituto Mamirauá.
Márcio, apesar de viver ausente por conta das viagens, expandia 

sua rede de relações, envolvendo-se com a população local e com 
a equipe do projeto. Seu retorno era bastante aguardado. “A sua 
estada em tefé era esperada por todos os membros do projeto, pois 
era a forma de trocar ideias, ouvir orientações científicas, tomar 
decisões e prosseguir as atividades com o aval e conhecimento do 
coordenador. durante a sua permanência, tinha o hábito de circular 
pela cidade conversando com todos, com os grandes e pequenos 
comerciantes, com as lideranças locais, com os políticos e possíveis 
candidatos políticos, e com pessoas que, de certa maneira, tinham 
alguma relação com a reserva ou com o Projeto Mamirauá. Gostava 
de andar no mercado de tefé e de Alvarães a escutar e perguntar 
sobre assuntos ligados ou pertinentes ao Projeto Mamirauá, formando 
estrategicamente a sua ‘rede de informação’”, relembra Aline.

Ela observa ainda o quanto aquelas andanças produziam 
efeitos positivos para a aceitação do projeto pela comunidade. 
“Lembro que dei muitas risadas em acompanhar o seu trajeto de 
contatos e também ser apresentada por ele a esses importantes 
informantes, pois sempre surgiam fatos peculiares, fatos sobre o 
que ocorria na sociedade local, inclusive sobre a vida particular 
de muitos residentes de tefé e Alvarães, que eram histórias muito 
interessantes e cômicas. desta forma, poderíamos nos aproximar 
muito dos fatos que circulavam nas cidades e tornaria mais fácil, 
caso necessário, estabelecer uma estratégia para neutralizar 
qualquer coisa que pudesse dificultar o desenvolvimento do projeto 
na região. também era uma fonte de informação importante para 
sabermos sobre os procedimentos administrativos,  políticos e de 
comportamento dos membros do projeto, subsidiando assim na 
avaliação da equipe dos ‘macaqueiros’”.

“Me lembro que o grupo de residentes ansiava por sua chegada 
na cidade para poder discutir os detalhes, os enfrentamentos 
práticos, as invasões da reserva, a relutância dos políticos, nos 
poucos dias ou horas em que estaria presente, antes de partir para 

deforestation and lack of protective measures in the state. I remember 

Márcio saying that the governor would establish the largest area 

ever created in the state to protect biodiversity and that there was 

no doubt that it would be aligned with the principles of sustainability, 

maintaining the population in their original places and participating in 

the conservation of those places,” tells Vera silva. she, together with 

Bruce Nelson, worked on the elaboration of the Amanã proposal. 

“Immense perseverance and an uncontestable capacity to get 

things done. I dare to say that Márcio had a Midas touch for choosing 

relevant scientific topics and fundamental political and scientific 

moments. Plus, he was extremely stubborn,” expressed Maitê Piedade 

about the personality of her friend. 

the results of this stubbornness are evidenced in the maintenance 

of the reserves and in the improvement of the quality of life of the 

people who live there. he foresaw this. “When you involve people, it’s 

not just bringing in police patrols and closing off the place. You have 

to improve people’s lives, have to bring them education, health care; 

you have to treat this population in such a way that they respect their 

environment because, if you don’t provide them with their basic needs, 

they won’t respect you. And what we are trying to show through the 

examples of Mamirauá and Amanã is exactly this: to lead the local 

people to see that those resources they have will bring them long term 

survival. It is their future, it’s their bank, it’s where they will find things. 

And when they see this, they begin to fight for it,” he defended on the 

Globo ecologia tV program. 

After Márcio and deborah separated, she left the project. As 

mentioned before, the programs having to do with quality of life of the 

population were taken over by edila, who found more open pathways 

for the activities. “It was a great challenge, but the social foundations 

for political relationships with community leaders were very solid. 

the social work team was small, making it easier to administrate and 

we were able to grow on top of this foundation.  We were also able 

to strengthen our partnerships with the Prelature of tefé and the 

secretariats of education and health. the years 1997-2000 were the 

most difficult because it was then that many social programs with social 

and technological innovations were developed, aimed at providing 

increased family incomes and improving work and living conditions 

in the flood plain environment. You could say that this period was our 

biggest testing period for the viability of the sustainable development 

model. I administrated this phase by visiting tefé every month but the 

results we obtained made it very worthwhile,” she argues, citing the 

reduction of the infant mortality rate on the reserve from 86 in every 

1,000 live births in 1994 to 29 in 2005, among other results. 

Visits from prominent people to the reserves showed the interest 

the project had sparked and José Márcio’s capacity for making 

connections. Millionaire Bill Gates came to Mamirauá in 1997 together 

with British musician Peter Gabriel. the Microsoft entrepreneur was 

immersed in a copy of Possession throughout the entire canoe tour. he 

seemed not to be at all interested in his surroundings, to the frustration 

of those accompanying him. however, when he looked up, he barraged 

José Márcio with so many complex questions about the forest that 

only someone with the researcher’s experience would have been able 

to answer them. 

In 1999, then-president fernando henrique Cardoso made his 

first visit to the reserve, together with his wife ruth Cardoso and 

spanish sociologist Manuel Castells, who also brought his wife, ema.  

Cardoso had chosen the environment Week celebrations in June to 

get acquainted with the place he had heard so much about. for the 

president, it would be one more reason to come back to Amazonia. for 

Márcio, it was a decisive card thrown in the recognition of the reserve’s 

model. 

only two people from the institute could accompany the 

presidential committee and those chosen were Márcio (obviously) 

and edila. she says Márcio always referred to that visit as an historical 

moment for Mamirauá. he was deeply moved to see the president 

walking among the reserve’s inhabitants and being greeted by them. 

there were a couple small scares during fernando henrique’s visit 

when the committee was on the lake. first, the battery of their boat died 
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campo”, relata Marise. “Márcio não nos deixava sossegar em nossos 
afazeres com suas perguntas, questionamentos, discussões e até 
mesmo com suas molecagens. Ele gostava de conversar com as 
pessoas que encontrava e que, de alguma forma, recebiam alguma 
influência do projeto, e nesses contatos, ele aproveitava para formar 
sua opinião sobre pessoas, não só do grupo, mas dos moradores, dos 
políticos e populares”, complementa.

Na implantação da Reserva Amanã, em 1998, mais uma vez 
Márcio acionaria seus argumentos imbatíveis no convencimento 
das autoridades estaduais do Amazonas para a criação daquela 
nova RdS. “Vendo o modo como ele atuava, sempre irrequieto e 
rápido nas suas ações, sempre fumando muito, explicava as questões 
políticas que envolviam a criação de uma reserva, a importância 
de se excluir determinados pontos da área, para que a proposta 
não fosse barrada. Ele sabia negociar e usar os argumentos dos 
políticos para que os mesmos acreditassem que eles próprios 
tivessem tido a ideia brilhante, e conduzia o que queria do ponto 
de vista da conservação com mestria. A proposta da RdS Amanã 
foi um golpe de mestre na política vigente do Estado do Amazonas. 
Márcio soube usar o momento certo e o argumento perfeito 
para que o então governador do Amazonas criasse essa reserva 
quando ele estava sendo atacado pelo excesso de desmatamento 
e falta de proteção no Estado. Me lembro do Márcio dizer que o 
governador iria estabelecer a maior área já criada no Estado para 
a proteção da biodiversidade e, certamente, dentro do princípio 
da sustentabilidade, mantendo a população na sua área original e 
participando da conservação da tal área”, conta Vera Silva. Ao lado 
de Bruce Nelson, ela colaborou na elaboração da proposta para a 
criação de Amanã.

“Imensa perseverança e uma incontestável capacidade de 
realização. Atrevo-me a chamar essa última habilidade do Márcio 
de toque de Midas para a escolha de assuntos científicos relevantes 
e momentos político-científicos fundamentais. Além disso, 
uma grande dose de teimosia”, expressa Maitê Piedade sobre a 

personalidade do amigo.
os resultados dessa teimosia podem ser vistos na manutenção 

das reservas e na melhoria na qualidade de vida da população local. 
Ele antevia isso. “Quando você envolve gente, não é só botar polícia 
e fechar. Você tem que dar melhoria de qualidade de vida, tem que 
incluir aí educação, saúde, você tem que tratar essa população de 
maneira que ela respeite aquele ambiente, porque, se você não dá 
as condições mínimas de vida para essa população, ela não vai te 
respeitar, e o que nós estamos tentando mostrar desde o exemplo de 
Mamirauá e Amanã, é exatamente isto: é tentar com que a população 
veja que com aqueles recursos ali ela tem a sobrevivência dela 
a longo prazo. É o futuro, é o banco, é onde ela tem o que buscar. 
E quando ela enxerga isso, passa a ser defensora”, defendeu no 
programa Globo Ecologia.

depois da separação de Márcio e deborah, ela deixou o projeto. 
os programas relacionados à qualidade de vida da população 
foram assumidos, como já mencionado, por Edila, que encontrou 
caminhos mais abertos para a sua atuação. “o desafio foi grande, 
mas as bases sociais de relacionamentos políticos com as lideranças 
das comunidades estavam bem sedimentadas. A equipe social era 
bem pequena e isso tornava mais fácil administrar e foi possível 
assim ir crescendo em cima dessa base. As parcerias com a Prelazia 
de tefé e com as secretarias de Educação e Saúde também puderam 
ser fortalecidas. os anos de 1997 a 2000 foram os mais difíceis, 
porque foi nesse período que vários experimentos sociais com 
inovações sociais e tecnológicas foram desenvolvidos, com o 
objetivo de proporcionar aumento da renda familiar e de melhorar 
condições de trabalho e convivência no ambiente de várzea. Poderia 
dizer que esse período foi o período de grande teste da viabilidade 
da proposta de desenvolvimento sustentável. Administrei essa 
fase com visitas mensais a tefé, mas agora os resultados obtidos 
são bastante compensadores”, argumenta, citando, entre outros 
aspectos, a redução da mortalidade infantil na reserva, de 86 em 
cada grupo de mil nascidos, em 1994, para 29 em 2005.

while they were watching the capture of an alligator, leaving them in the 

dark with the insects. A rescue boat then came and got them, driven 

by a Marine helmsman who was accustomed to the ocean but not the 

river. so the president took “command”: “I jumped aft next to the pilot 

and repeated his orders in a loud voice so that the helmsman could hear: 

now port, now starboard, now ahead, without having any idea what was 

coming. the fact is that within a few hours, we were back at the ‘hotel’, 

safe and sane. I still remember the reflection of the banks on the water, 

how hard it was to tell land and water, sky and water, riverbank and river. 

Unforgettable! And perhaps the only time a president was lost in his own 

country, intoxicated by nature, able to discern the point where the limits 

of safety and power come face to face with the greatness of life,” wrote 

Cardoso in Marcio’s Amanã. 

But this didn’t keep the president from returning on vacation 

during Carnival of 2002 with his family. the eco-tourism project was 

already up and running and the Uacari bed and breakfast was a reality, 

employing people from seven communities on the Mamirauá reserve. 

ChAngIng WIndS

the 1990s were, therefore, years of intense professional activity for the 

scientist and executive José Márcio Ayres. his personal life seemed to 

take a back burner—and it did. however, in the middle of that uproar 

surrounding consolidation of the reserves, the travel inside Brazil and 

abroad, he found space for other sensibilities: a new love, sincere emotions 

with his children and one last contribution in the field of primatology. 

he met Carolina diniz in 1993 when she went to work at Mamirauá. 

Carolina was enchanted by his informality, his sense of humor and his 

adventuresome spirit. When they decided to make their relationship 

public, she says, it closely resembled the Brazilian popular saying of 

‘piecing together the rags’ “because the mattress was on the floor, the 

curtain was a sheet hung across the window, and because we had no 

closet or dresser, our clothes where just folded and piled everywhere. 

At times it really looked like a bunch of rags. And because of such 

informality, it was a very happy period,” she reveals. 

the 20-year difference in their ages was obvious—Márcio was 39 

and she, 19. they felt the critical eyes of others, especially in Brazil, 

and therefore were very discreet about their relationship in spite of the 

fact that they joked about the situation at first. they shared ten years 

together until Márcio’s death, the ten years of the most activity on the 

reserves. 

they later lived in a large home in Icoaraci, 18 kilometers from 

downtown Belém. It was a very green neighborhood, but often target 

of robberies. the scientist’s frequent travels, oftentimes leaving in the 

middle of the night, worried his companion not only because of safety, 

but because the routine tired him out. Packing, unpacking, preparing 

documentation at the last minute, back to the airport again. “In the 

final years, he himself wasn’t enjoying it anymore and was annoyed by 

so many bureaucratic, political and formal commitments. he wanted 

to go back to the forest, back to his research,” she tells. 

But that home, with its pool and soccer field, was a place to gather 

the family, the children, nieces, nephews  and dogs—sara the collie 

and Boris the German shepherd. Lucas would bring his shar Pei Angel 

when he visited his father and Angel would snore and toss and turn all 

night from ear aches, leaving Márcio worried about him. 

helena remembers Zé getting his children and nieces and nephews  

together on the weekends to play a game he had invented. he would 

place money and spices from the countries he had visited on a 

spinning game board. When the board stopped spinning, those who 

got the money were lucky because everyone else had to eat the spices. 

daniel and Lucas went to live with their mother in Belém after 
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A presença de notáveis em visita às reservas dava uma mostra 
do interesse despertado pelo projeto e da capacidade de articulação 
de José Márcio. Em 1997 aportou em Mamirauá o milionário Bill 
Gates, levando como convidado o músico britânico Peter Gabriel. 
o dono da Microsoft passeou de canoa pelas águas da reserva 
sem desgrudar os olhos do livro Possession. Parecia alheio à 
paisagem ao redor, incomodando seus acompanhantes. No entanto, 
quando levantou a cabeça, crivou José Márcio de tantas perguntas 
complexas sobre a floresta que só mesmo alguém com a vivência do 
pesquisador poderia dar conta.

Em 1999, o então presidente Fernando Henrique Cardoso fez 
sua primeira viagem à reserva, acompanhado de Ruth Cardoso, e do 
sociólogo espanhol Manuel Castells, que também levou sua esposa, Ema. 
FHC escolhera as comemorações pela Semana do Meio Ambiente, em 
junho, para conhecer o lugar sobre o qual já ouvira falar bastante. Para o 
presidente seria mais uma oportunidade de retornar à Amazônia. Para 
Márcio, uma cartada decisiva no reconhecimento do modelo de reserva.

Apenas duas pessoas do instituto poderiam acompanhar 
diretamente a comitiva presidencial e essa tarefa coube a Márcio, 
claro, e a Edila. Márcio, segundo ela, referia-se àquele encontro 
como um momento histórico na existência de Mamirauá. Estava 
emocionado de ver o presidente andando por entre os habitantes da 
reserva, sendo saudado por eles.

A viagem de Fernando Henrique foi marcada por dois pequenos 
sustos, quando ele e a comitiva passeavam pelo lago. Primeiro, 
uma pane na bateria da embarcação que os conduzia, enquanto 
apreciavam a captura de um jacaré, deixou-os na escuridão em 
meio aos insetos. depois, levado a uma embarcação de socorro, o 
grupo foi transportado sob a responsabilidade de um timoneiro da 
Marinha, acostumado ao mar, não ao rio. o presidente, então, tomou 
“o comando”. “Pulei para a popa, ao lado do prático, e ia, em voz alta, 
repetindo as ordens para que o marinheiro do leme as entendesse: 
a bombordo, agora a estibordo, em frente, repetia, mecanicamente, 
sem atinar o que se seguiria. o fato é que aportamos no ‘hotel’, 

são e salvos, algumas horas depois. Até hoje recordo o reflexo dos 
barrancos nas águas, a confusão que havia entre terra e água, céu 
e água, barranco e rio. Inesquecível! E talvez único no mundo: um 
presidente perdido em sua própria terra, inebriado pela natureza, 
podendo ver os limites da segurança e do poder diante da grandeza 
da vida”, escreveu FHC em Marcio’s Amanã.

Isso não impediu o retorno do presidente no Carnaval de 2002, 
de folga com a família. o projeto de turismo ecológico já estava em 
andamento e a pousada uacari já era uma realidade, mobilizando o 
trabalho de sete comunidades da Reserva Mamirauá.

a mudanÇa dos ventos
os anos de 1990 foram, portanto, de intensa atividade profissional 
para o cientista e executivo José Márcio Ayres. Com isso, sua 
vida pessoal parecia mínima. E era. No entanto, no meio daquele 
turbilhão em torno da consolidação das reservas, das viagens 
nacionais e internacionais, ele encontrou espaço para outras 
sensibilidades: um novo amor, emoções singelas com os filhos e uma 
última contribuição no campo da primatologia.

Conheceu Carolina diniz em 1993, quando ela foi trabalhar em 
Mamirauá. Carolina se encantou com a informalidade dele, seu 
senso de humor e seu espírito aventureiro. Quando assumiram 
a relação, juntaram os trapos “quase literalmente”, segundo ela, 
“porque o colchão era no chão, a cortina era um lençol pendurado 
na janela e, na falta de armários, as roupas eram somente dobradas e 
bagunçadas a cada procura, o que por vezes lhes conferiam mesmo 
aparência de trapos. E com tamanha informalidade, foi um período 
muito feliz”, revela.

os 20 anos de diferença entre eles saltavam aos olhos – Márcio 
contava 39 e ela, 19. Sentiam o peso do preconceito, sobretudo no Brasil, 
por isso mantinham-se discretos, apesar de brincarem com a situação 
no início. Foram dez anos de convivência até a morte de Márcio, 
período marcado pela maior intensidade nas atividades das reservas.

Moraram depois em uma casa ampla no distrito de Icoaraci, 

the divorce until they finally moved to rio de Janeiro at the end of the 

1990s when deborah began a new professional phase. But before this, 

the brothers had many good times together with their father on trips 

abroad and when they became go-kart racers. 

only Lucas participated in official championships, winning Para’ 

state at the age of ten. José Márcio was the one who administrated 

his son’s career and his desire to become world champion of the 

formula 1. “I raced in two state championships and he took me to one 

national championship in Betim, MG in 1997. he was my sponsor, my 

team leader, my fan club and even my mechanic,” remembers Lucas, 

currently studying veterinary medicine. 

In the year 2000, Lucas, José Márcio and Miguel Pinedo-Vasquez 

went to visit a number of national parks in tanzania. “We were 

impressed with the diversity of the mammals and how easy it was to 

see them, unlike Amazonia where the forest makes it difficult. Márcio 

took many excellent photos on this trip,” comments his son. 

that same year, daniel decided to move to Chicago to study 

computational biology. José Márcio had visited many universities 

together with his son during the application process and made many 

contacts for him in the United states. once again the Ayres family 

came through, helping finance their oldest grandson’s studies abroad. 

surprisingly, daniel and his father saw each other frequently as José 

Márcio always visited him on his work trips to the U.s. 

Márcio would make one last contribution as a primatologist in 
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distante 18 quilômetros do centro de Belém. um lugar cercado 
de verde, mas alvo de assaltos. As frequentes viagens do cientista, 
que partia de madrugada muitas vezes, aumentavam a angústia de 
sua companheira não só pela insegurança, mas pelo cansaço dele 
diante da rotina. desfazer, refazer mala, preparar documentos na 
correria, rumar para o aeroporto de novo. “Nos últimos anos, ele 
mesmo já não estava gostando e ficava muito irritado por ter tantos 
compromissos burocráticos, políticos, formais. Ele queria voltar ao 
mato, às pesquisas”, conta.

Mas essa casa, com piscina e campo de futebol, foi o espaço 
de reunião da família, dos filhos, sobrinhos e cães, a collie Sara 
e o dogue alemão Boris. Para completar, Lucas levava o shar-pei 
Angel nas visitas ao pai, e Angel passava a noite roncando e se 
chacoalhando com dor de ouvido, para desespero do dono da casa.

Helena se lembra de Zé reunindo os filhos e sobrinhos, nos finais 
de semana, para brincarem um jogo inventado por ele. Em uma 
tábua giratória, ele colocava condimentos e dinheiro dos países por 
onde passava. Quando a tábua parava, sorte de quem fosse premiado 
com dinheiro, pois os demais tinham de comer as especiarias.

Com o divórcio dos pais, daniel e Lucas foram viver com a mãe 
ainda em Belém até se mudarem, no final dos anos de 1990, para o 
Rio de Janeiro, onde deborah começou nova fase profissional. Antes 
disso, porém, os irmãos privaram momentos de muito prazer ao 
lado do pai, durante viagens por alguns países e quando se tornaram 
corredores de kart.

Apenas Lucas participou de competições oficiais, saindo 
vitorioso no campeonato paraense aos dez anos. Era José Márcio 
quem administrava a carreira do filho e seu desejo de se tornar 
campeão mundial de Fórmula 1. “Corri dois campeonatos paraenses 
e ele ainda me levou para disputar o campeonato brasileiro de 1997, 
em Betim (MG). Ele foi, ao mesmo tempo, meu ‘paitrocinador’, meu 
chefe de equipe, minha torcida e até meu mecânico”, relembra o 
atual estudante de Veterinária.

Em 2000, Lucas, José Márcio e Miguel Pinedo-Vasquez 
foram à tanzânia e visitaram vários parques nacionais. “Ficamos 
impressionados com a diversidade de mamíferos e a facilidade em 
avistá-los, em contraste com a Amazônia, onde a mata densa dificulta 
isso. Márcio tirou muitas fotos nessa viagem, que ficaram muito 
boas”, comenta o filho.

Nesse mesmo ano, daniel tomou a decisão de se mudar do país 
para estudar biologia computacional em Chicago. José Márcio 
visitou diversas universidades junto com o filho para dar-lhe 
chances de escolha, e ainda estabeleceu vários contatos para daniel 
ter referências nos Estados unidos. Mais uma vez a família Ayres se 
mobilizou para o neto primogênito ter segurança financeira fora do 
Brasil. Por incrível que pareça, daniel e José Márcio passaram a se 
ver com bastante frequência, pois o pai sempre visitava o filho em 
suas inúmeras idas aos Estados unidos a trabalho.

Como primatólogo, Márcio também faria uma última 
contribuição em 1992. Neste ano, ele assinou com Russell 

1992. this was the year that he, together with russell Mittermeier and 

Marco schwarz, signed the description of a new species of marmoset, 

the Callithrix mauesi, later called Mico mauesi, native to the dense 

primary forest along the Maués river in Amazonas. At the time, the 

description increased the number of examples of the Callithrix genus 

from 14 to 15, most of which in Amazonia. recent work carried out 

by Goeldi and INPA researchers based on Mittermeier, Ayres and 

schwarz’s studies found the species in other parts of the region, 

increasing records of its occurrence. 

Márcio had been planning to spend six months on a boat on the 

Maués river with Carolina. It was to be a new study, a return to the 

field, far from bureaucracy and paperwork. Who knows what could it 

have brought? But it remained only a wish–the new decade brought 

other horizons and frontiers for Márcio. And just when his desires took 

him to new places, he was diagnosed with cancer. 
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Mittermeier e Marco Schwarz a descrição de uma nova espécie 
de sagui, o Callithrix mauesi, rebatizado Mico mauesi, originário 
de floresta primária densa no rio Maués, no Amazonas. À época, 
a descrição aumentava de 14 para 15 o número de exemplares do 
gênero Callithrix, a maioria localizada na Amazônia. Levantamentos 
recentes realizados em torno desse macaco por pesquisadores do 
Goeldi e do INPA, seguindo os estudos de Mittermeier, Ayres e 
Schwarz, localizaram a espécie em outras áreas da região, ampliando 
os registros de sua ocorrência.

Márcio, por sinal, planejava passar uma temporada de seis 
meses em um barco, no rio Maués, com Carolina. Seria uma nova 
pesquisa, uma volta a campo, longe da burocracia e dos papéis. Que 
perspectivas vislumbrava? Ficou na vontade. A nova década de 2000 
reservava outros horizontes e fronteiras para Márcio. Justamente 
quando seus desejos o levavam para outras margens, veio o 
diagnóstico do câncer.
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Helena Maria, a irmã | Belém, 2010
Helena Maria, his sister | Belém, 2010

O filho caçula, Lucas Ayres | Belém, 2010
The youngest son, Lucas Ayres | Belém, 2010

Manuel Junior em sua casa | Flórida, 2010
Manuel Junior at home | Florida, 2010

O filho Daniel Lima Ayres | EUA, 2010
Son Daniel Lima Ayres | USA, 2010

Com os pais e os filhos na cerimônia de entrega da Ordem do Mérito | DF, 1996
Receiving the Order of Merit with his parents and his sons | DF, 1996

H avia tanto a ser feito na vida de Márcio, sobre tantos 
assuntos e em tantos lugares, que ele mal tinha tempo 
para cuidar de si. uma boa higiene e educação eram 

suficientes para exercer sua civilidade. Sua aparência relaxada 
denunciava uma pessoa pouco preocupada com a vaidade, 
acentuando-se o fato de ser um tanto desengonçado com seu 
quase 1,80 metro de altura e sua má postura. Roupa era a sua última 
preocupação, vestindo-se, invariavelmente, de camiseta de algodão, 
bermudas e chinelos, aonde quer que fosse, no sentido estrito das 
palavras. Vestir um blazer já era quase tortura, mas negociável, se 
fosse por uma causa nobre, e esta quase sempre estava relacionada 
a Mamirauá. Por isso, é um tanto estranho vê-lo em fotografias ou em 
vídeos tendo de capitular diante de uma situação de formalidade, 
vestido a caráter. Mas houve caso em que nem isso foi suficiente.

FotoS dE ARQuIVo PESSoAL
PersoNAL Photo ArChIVes

onde te 
encontras, Zé?

Where do you fInd yourSeLf, ZÉ?
there was so much to do in Márcio’s life, so many subjects to care 

for in so many places, that he barely had time to take care of himself. 

Being clean and polite was enough to be the person he needed to be. 

his messy appearance told others that he wasn’t vain, and his lanky, 

gangly stature measuring nearly 1.8 meters was marked by his poor 

posture. the last thing he worried about was his clothes—he was 

invariably dressed in a cotton t-shirt, Bermudas and flip-flops, no 

matter where he was. Literally. Putting on a blazer was almost torture, 

negotiable in extreme cases, however, and almost exclusively for 

situations related to Mamirauá. for this reason, it’s very strange to 

see him in photos or videos where he has surrendered to appropriate 

dress for a formal situation. But there was a case when even formality 

couldn’t sway him. 

Cerimônia: CNPq, 45 anos | DF, 1996
Formality: 45 years of the CNPq | DF, 1996
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Entre as muitas histórias contadas sobre as peripécias de 
Márcio, a do encontro com o então ministro do Meio Ambiente 
e Amazônia Legal, Rubens Ricúpero, é única. Ricúpero o havia 
convidado para uma conversa no gabinete ministerial, em Brasília, 
a fim de falarem sobre a Amazônia. A Estação Ecológica Mamirauá 
já existia, mas estava em processo a sua transformação em reserva 
de desenvolvimento sustentável. Márcio prontamente atendeu ao 
convite, mas foi a seu modo: de camisa polo, bermudão e sandálias. 
uma chefa de gabinete incrédula barrou-o na antessala. Houve 
aborrecimento de ambos os lados e a discussão foi inevitável, pois ele 
insistia na sua condição de convidado. Em certo momento, o próprio 
ministro, incomodado com o vozerio em sua porta, foi ver o que era. 
Lá estava Márcio, plantado numa poltrona, decidido a só se levantar 
quando fosse recebido. Ricúpero entendeu tudo e, passando o braço 
sobre o ombro do cientista, alertou a funcionária: todas as vezes que 
“aquele doido” aparecesse, deveria entrar imediatamente.

Acrescente-se a esse perfil o vício do cigarro, cultivado ao longo da 
vida. Fumava muito e, apesar disso, aparentemente não tinha grandes 
problemas de saúde, a não ser um descolamento de retina em um dos 
olhos decorrente de uma cirurgia de catarata realizada em 1990, que 
lhe causava incômodo nas viagens de barco e dentro do mato. Apesar 
dos cuidados com movimentos bruscos, teve de fazer inúmeras 
aplicações a laser, ao longo dos anos, para corrigir o problema.

talvez por se ver tão envolvido com “questões maiores”, José 
Márcio fez pouco caso de uma gripe surgida e acompanhada de 
febre. Continuou trabalhando. o problema evoluiu e, um dia, um 
escarro apresentou um pouco de sangue. uma pneumonia, pareceu 
a princípio. Mas ele manteve sua agenda mesmo assim. Quem o 
acompanhou no trabalho até as vésperas de conhecer o diagnóstico 
real daquele quadro testemunhou o jeito camicase como se 
entregava aos seus compromissos.

“Ele não recusava nenhuma viagem, nenhuma solicitação para 
falar de seu projeto, desde que visse naquilo uma possibilidade de 
ganho para o Mamirauá. Eu diria que era primeiro o Mamirauá e 

depois ele. Posso afirmar isto, porque ele já doente, sem saber que 
estava com câncer, não deixou de ir para uma viagem a Brasília, 
onde iria participar de uma reunião do Conselho de Administração 
do Mamirauá. Eu fui com ele e mais um outro pesquisador, o 
Helder [Queiroz]. Pedi a ele que ficasse em Belém, mas, quando 
vi, ele chegou ao aeroporto e viajou, passou mal no avião, e, no 
dia seguinte, seguiu conosco para a reunião. de lá seguiu para a 
reserva, contra a minha vontade”, relembra Ana Rita.

A pesquisadora Vera Silva tem outra lembrança. Antes de 
receber o diagnóstico, ele a convidou para acompanhar um grupo 
de doadores da WCS em visita às reservas. “Fizemos várias viagens 
de hidroavião entre as duas reservas, acompanhando esses casais, 
e rodamos o Mamirauá mostrando suas belezas e a importância 
da reserva para essas pessoas. Apesar de estar doente, tinha 
feito essa viagem só para receber esses doadores. Estava sempre 
solícito e disposto a conversar com essas pessoas, que requeriam 
sua presença constantemente. deu palestras, respondia a todas 
as perguntas e questionamentos sobre as duas reservas, seus 
moradores e animais. Nunca estava de mau humor. Visitando as 
comunidades com esses americanos, ele estava em casa, sempre 
à vontade no meio dos comunitários, fazendo comentários bem 
humorados e com real interesse nas atividades e informações que 
as pessoas em volta diziam ou faziam”.

E conta mais. “Escondido atrás da cozinha, eu o achei fumando 
um cigarro na última noite dessa visita. Eu lhe dei uma bronca, 
perguntando como alguém com pneumonia podia ainda se 
esconder para fumar. Ele me disse que era o primeiro cigarro 
depois de vários dias e que precisava para relaxar. No outro dia 
saímos da reserva e, menos de uma semana depois, eu soube do 
resultado dos exames dele. Essa foi a última vez que estive com o 
Márcio e é a minha lembrança mais forte”.

Márcio confidenciou ao pai o que lhe estava acontecendo. o dr. 
Manuel Ayres, do Rio de Janeiro, onde visitava Lucas, mandou-o 
procurar imediatamente um especialista em doenças pulmonares 

Réveillon em Nova Iorque: Márcio com o dr. James Holland e a amiga Kathy Ruttenberg, 2002
new Year’s eve in new York with Dr. James Holland and Kathy Ruttemberg, 2002
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Among the many stories told about Márcio’s adventures, the 

one about his meeting with then-Minister of the environment and 

Amazônia Legal rubens ricúpero is especially good. ricúpero had 

invited him for a conversation at the cabinet in Brasília so they could 

talk about Amazonia. the Mamirauá ecological station already 

existed but was in the middle of its transformation into a sustainable 

development reserve. Márcio eagerly responded the invitation, but in 

his usual style: dressed in a polo shirt, Bermuda shorts, and sandals. 

When he arrived, one of the chiefs of staff wouldn’t let him in. Both 

parties were offended and there was an argument because Márcio 

insisted that he be let in, that he had been invited. At one point, the 

minister himself, disturbed by the loud voices outside his office, went 

to see what was going on. there was Márcio, planted in an armchair, 

determined only to get up when he was let into the office. ricúpero 

understood what was going on and, putting his arm around the 

scientist’s shoulders, told the woman that any time “that nut” showed 

up, he should be let in immediately. 

And add to this portrait a lifelong smoking habit. In spite of the fact 

that he smoked a lot, he didn’t have may health problems aside from 

a detached retina in one eye following cataract surgery in 1990 which 

caused him discomfort on boat trips and his forays into the forest. even 

though he was careful not to make sudden movements, he had to have 

innumerous laser treatments over the years to correct the problem. 

Perhaps because he was occupied with “bigger questions”, José 

Márcio didn’t pay much attention to a flu that had come on with a 

fever. he kept working, and the illness got worse. one day he noticed 

some blood in his saliva and it was thought he had pneumonia, but he 

stuck to his busy agenda anyway. those who worked with him up until 
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em Belém. Foi Manuel Junior quem informou aos pais, chorando, o 
diagnóstico: neoplasia pulmonar, um tipo de câncer frequentemente 
associado ao tabagismo. A situação já era grave, pois, além do 
pulmão direito, havia metástases no fígado, sinalizando o avanço 
rápido da doença. o passo seguinte foi encaminhá-lo para o hospital 
Monte Sinai, em Nova Iorque, onde começou o tratamento com o 
dr. James Holland, oncologista de bastante prestígio, que se tornaria 
amigo da família.

nova iorQue
Era outubro de 2001. os danos causados a Nova Iorque pelos 
ataques do onze de Setembro estavam latentes na atmosfera da 
cidade. Muita fumaça ainda saía do vazio das torres gêmeas. A 
cidade vivia essa tragédia quando Márcio chegou para enfrentar um 
drama particular.

Mesmo com o benefício de um plano de saúde internacional, 
conseguir uma vaga no Monte Sinai não era assim tão fácil. Mas ele era 
amigo da artista plástica norte-americana Kathy Ruttenberg, a quem 
apresentara seus infalíveis power points, tentando buscar financiamento 
para as reservas. Ela se tornou patrocinadora de Mamirauá por meio da 
WCS. Naquele novo momento, Kathy se fez presente. A família dela, 
dona de fortuna considerável, havia patrocinado a construção da ala de 
tratamento de câncer do hospital, então não seria complicado para a 
artista encaminhar seu amigo brasileiro. Além disso, havia o apoio da 
equipe da própria WCS, que mantinha com ele uma relação não apenas 
profissional, mas também de amizade.

Por exemplo, a secretária da organização, Martha Schwartz, que 
desembaraçava os entraves burocráticos para ele no trabalho da 
entidade e por quem ele nutria muito carinho, cuidou pessoalmente 
de todos os assuntos relacionados ao seguro de vida e às demandas 

Márcio fala sobre o futuro de Amanã na cerimônia do Rolex, em tóquio, 2002 | © hiDeKi shiozawa

Márcio speaks about the future of Amanã at the Rolex ceremony, tokyo, 2002 | © Hideki Shiozawa

the time he was actually diagnosed said he dedicated himself to his 

commitments in a kamikaze-like manner. 

“he didn’t turn down a single trip, a single invitation to speak about 

the project if he saw it as something that would benefit Mamirauá. 

I would say that Mamirauá came first, then Márcio. I know this was 

true because when he was already sick but still didn’t know he had 

cancer, he insisted on traveling to Brasília to take part in a meeting 

of the Mamirauá Administrative Council. I and another researcher, 

helder, [Queiroz] went along with him. I asked that he stay in Belém 

but the next thing I knew he was already at the airport and got on the 

plane. he got sick during the flight but still went to the meeting with 

us the next day. from there he went straight to the reserve, against my 

wishes,” remembers Ana rita. 

researcher Vera silva remembers that before being diagnosed, 

he invited her to accompany a group of WCs donators on their visit 

to the reserve. “We made a number of float plane trips between 

the reserves with these couples and traveled all around Mamirauá 

showing them how beautiful and important it was. even though he was 

sick, he had made the trip just to receive the donors. he was always 

attentive and willing to talk with these people, who were constantly 

requiring his presence. he gave lectures, answered all the questions 

and inquiries about the two reserves, their inhabitants and animals. 

he was never in a bad mood. he felt at home visiting the communities 

with the Americans, always relaxed among the locals, making friendly 

comments and held real interest in the activities and the information 

that the people around him were talking about and taking part in.”

she goes on. “I found him hiding behind the kitchen smoking a 

cigarette on the last night of this visit. I scolded him, asking him how 

someone with pneumonia could hide away and smoke. he told me it 

was the first cigarette he’d had in many days and that he needed it 

to relax. the next day we left the reserve and less than a week later, I 

found out about the results of his exams. this was the last time I was 

with Márcio and it is my strongest memory.” 

Márcio confided his father about the sickness. dr. Manuel Ayres 

was visiting Lucas in rio de Janeiro at the time and told him to see a 

lung specialist in Belém immediately. Manuel Junior was the one who, 

crying, told their parents of the diagnosis: pulmonary neoplasia, a 

type of cancer frequently associated with smoking. the situation was 

already serious because, aside from the right lung, it had metastasized 

into the liver, meaning the disease was spreading fast. the next step 

was to send him to Mount sinai hospital in New York where he began 

treatment under dr. James holland, the renowned oncologist who 

would become a friend of the family. 

neW yorK

It was october of 2001. the city was still heavy with the remnants 

of the 911 attacks in september of that year. Much smoke was still 

coming out of the twin towers, and the city was still living the tragedy 

when Márcio arrived to face his own drama. 

even with an international health insurance policy, getting a spot 

at Mount sinai wasn’t easy. But he was a friend of North-American 

artist Kathy ruttenberg, to whom he would present his infallible Power 

Point presentations when fundraising for the reserves. she became 

a Mamirauá sponsor through the WCs. Now, Kathy jumped right in 

to help: her family, which held a considerable fortune, had funded 

construction of the hospital’s cancer wing, so the artist had no trouble 

getting her Brazilian friend a spot there. he also had the support of the 

WCs team, which kept up not only a professional relationship but also 

friendship with Márcio. 

Martha schwartz, the organization’s secretary who untangled 

bureaucratic knots for him within the organization and for whom he 

had a great deal of fondness, personally took care of everything related 

to the life insurance and the hospital’s bureaucratic requirements 

during his treatment. “there was really not very much to do with 

these, as the insurance was in place, but I think Márcio felt I was doing 

more than I really was,” answers Martha when compared to a guardian 

angel in the scientist’s life, which she modestly refutes. 

the lab tests had revealed the most aggressive version of the 
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burocráticas do hospital, durante o período de tratamento. “Não 
havia muito a fazer sobre isso, porque o seguro estava em dia, mas 
eu acho que Márcio sentia que eu estava fazendo mais do que 
realmente estava”, responde Martha, ao ser comparada a um anjo da 
guarda na vida do cientista, o que ela, modestamente, refuta.

os exames realizados apontaram o tipo mais agressivo da 
doença: a neoplasia de pequenas células. Estas células se espalham 
rapidamente pelo corpo, caracterizando esse tipo de câncer e 
tornando complexo o seu combate. o dr. Holland explicou a 
Márcio e à sua família da necessidade de se escolher entre os 
dois tratamentos existentes à época: um convencional, sujeito a 
reincidências frequentes; outro experimental, desenvolvido na 
Inglaterra, cujos resultados até então sinalizavam recidivas menores. 
Sem medo de correr riscos, ele escolheu o segundo tratamento, 
sendo internado para receber as primeiras aplicações. Seus pais e 
Carolina se revezaram dia e noite na vigília desse tratamento.

A primeira aplicação do medicamento foi uma experiência 
terrível, lembra o dr. Manuel. Era a noite do plantão de Carolina, 
e ele teve uma reação violenta, com diarreia, vômito e a sensação 
de morte iminente. Por isso, pediu ao pai que o acompanhasse 
nas próximas sessões, pois sua presença sempre fora capaz de lhe 
transmitir segurança. Era como voltar a ser menino. Nessa rotina, 
Manuel e Iza permaneceram oito meses em Nova Iorque até o filho 
receber alta e voltar ao Brasil, já em 2002. Continuou o tratamento 
à base de comprimidos no Rio. Manuel Junior acompanhou o irmão 
nessa jornada.

três meses depois, uma notícia devastadora: novos exames 
atestavam a existência de metástase no cérebro. Era necessário 
retornar imediatamente a Nova Iorque para planejadas sessões de 
radioterapia. um físico indicado pelo dr. Holland faria as aplicações, 
que exigiam cálculos matemáticos para se atingir, com precisão, 
apenas as áreas afetadas pelos tumores. Logo apareceram os efeitos 
colaterais do tratamento: aftas e soluços ininterruptos, dificultando 
a alimentação. Logo Márcio, bom de boca, não dispensando nem o 

trivial caboclo, o chibé, a mistura de farinha de mandioca com água.
A esta altura, parte da família já se encontrava reunida em Nova 

Iorque novamente, acompanhando o tratamento. Helena estava 
entre eles e foi ela quem se deu conta da existência de um lugar 
em frente ao hospital, onde aplicavam massagens nos pés com a 
promessa de acabar com os soluços. Como não parecia fazer mal, 
experimentaram o método. E deu certo.

A família voltou ao Brasil. Márcio e Carolina permaneceram em 
Nova Iorque. Moravam em um apartamento em uma área periférica 
da cidade, de onde se deslocavam para o Monte Sinai para as 
sessões de quimioterapia. Note-se que, mesmo doente, não parava 
de trabalhar, preocupado com a administração das reservas e com 
todos os seus compromissos. Mantinha-se sempre em contato com 
seus companheiros de trabalho, procurando atualizar-se sobre o 
andamento das coisas. “No final de sua vida, às vezes nos falávamos 
por telefone. Era difícil, para mim, saber que estava no início do 
seu fim e também para ele me falar como estava passando aqueles 
momentos, e, quando falava, dizia: ‘É, minha amiga, as coisas estão 
difíceis’”, relembra Aline.

Mas havia uma motivação adicional para manter-se ativo.

tóQuiO
Em 2001, ainda sem saber o diagnóstico de sua doença, havia 
inscrito uma proposta para o cobiçado Prêmio Rolex, ofertado 
a cada dois anos pela famosa indústria de relógios a cinco 
empreendedores do mundo inteiro. A instituição incentiva o 
desenvolvimento de iniciativas que se proponham a ajudar a 
expansão do conhecimento no mundo ou a melhoria da qualidade 
de vida das populações. Entre as diversas áreas contempladas está 
a de meio ambiente. os projetos premiados recebem recursos 
financeiros para serem colocados em prática. Márcio apresentou 
a proposta de elaboração do plano de manejo da Reserva Amanã, 
concluindo a implantação do modelo de desenvolvimento 

disease: small-cell neoplasm. these cells spread quickly throughout 

the body, making this type of cancer the hardest to fight. dr. holland 

explained to Márcio and his family that they had to choose between 

the two types of treatment available at the time: conventional 

treatment, requiring frequent hospital stays, and another experimental 

one developed in england which until that time had shown lower 

reoccurrence rates. Without fear of risk, he chose the second option, 

and was admitted to the hospital for the first treatments. his parents 

and Carolina took turns staying at his side during the treatment. 

dr. Manuel remembers that the first dose of the medication was a 

terrible experience. Carolina was with him and he had a violent reaction 

with diarrhea, vomiting and a sensation that he was about to die. he 

asked his father to be with him during the other sessions as his presence 

always made Márcio feel more secure. It was as if he were a boy again. 

the routine meant that Manuel and Iza stayed in New York for eight 

months until treatment was over and Márcio returned to Brazil in 2002. 

he continued treatment by oral medications in rio. Manuel Junior 

stayed with his brother during this phase. 

three months later, devastating news came: new exams had found 

metastasis in the brain. he had to return to New York immediately 

for radiation therapy. A doctor recommended by dr. holland would 

apply the radiation, which requires mathematical calculations to reach 

precisely the areas under attack from the tumors. the side effects 

began soon thereafter: canker sores and unending hiccups, making 

eating difficult. here was the man who had always loved to eat, now 

satisfysing himself with chibé, the simple porridge of manioc flour and 

water eaten by the natives in the várzea. 

At this point, part of the family was together in New York again 

to accompany the treatment. helena was there and she was the one 

who noticed a place across the street from the hospital offering foot 

massages to cure hiccups. since it seemed like it wouldn’t hurt, they 

tried it out, and it worked. 

the family returned to Brazil and Márcio and Carolina stayed in 

New York. they lived in an apartment on the outskirts of town and 

traveled back and forth to Mount sinai for the chemotherapy sessions. 

It should be noted that, even sick, Márcio didn’t stop working, 

concerned about the administration of the reserves and his other 

commitments. he maintained contact with his colleagues at work, 

and tried to keep them up to date on the status of things. “At the end 

of his life, we would sometimes talk on the phone. It was hard for me 

to know he was near the end and also hard for him to tell me how he 

was at those times. When he told me, he would say, ‘Yeah, my friend, 

things are difficult,’” remembers Aline. 

But there was another motive for him to keep going. 

ToKIo

In 2001, before he knew why he was sick, Márcio had submitted a 

proposal for the coveted rolex Award for enterprise, given every two 

years by the famous watchmaker to five entrepreneurs from all over 

the globe. the institution funds the development of initiatives aiming 

to help expand knowledge or improve quality of life for people. one of 

the qualifying categories is environment. the winning projects receive 

financial resources so they can be put into place. Márcio presented a 

proposal to elaborate the management plan of the Amanã reserve, 

finalizing the implantation of the sustainable development model in 

that region. It was a project that needed many financial resources. 

Competition was high: 1,400 projects from 113 nations were submitted. 

In April of 2002, he received the information that he had won. 

As rolex is an individual prize, there is no doubt that Márcio’s 

personal prestige and accomplishments weighed in with the jury. 

Before rolex, he had won the American society of Primatologists 

Conservation Award in 1987; the WWf Gold Medal in 1992, the 

Augusto ruschi Medal given by the Brazilian Academy of sciences 

(ABC) in 1995; and the Great Cross of the National order of scientific 

Merit, awarded by the President of Brazil in 1996. except for the first 

award, all were given because of the creation of reserves. In 2001, the 

sociedade Civil Mamirauá won the UNesCo prize for science and the 

environment, but as general director, he was given the award. 
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sustentável naquela área. um projeto para muitos recursos 
financeiros. A concorrência era grande: 1.400 projetos de 113 
países foram apresentados. Em abril de 2002, ele foi informado da 
conquista.

Como se trata de uma premiação individual, o laureado seria ele 
mesmo, e não se pode negar que seu prestígio pessoal e seus feitos 
pesaram na decisão dos jurados. Antes do Rolex, recebera o Prêmio 
de Conservação da Sociedade Americana de Primatologia, em 1987; 
a medalha de ouro da WWF, em 1992; a Medalha Augusto Ruschi, 
concedida em 1995, pela Academia Brasileira de Ciências (ABC); 
e a ordem do Mérito Científico, na Classe da Grã-Cruz, concedida 
pela presidência da República, em 1996. À exceção da primeira, 
todas as distinções foram associadas à criação das reservas. Em 2001, 
diferentemente, a organização das Nações unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (unesco) premiou a Sociedade Civil Mamirauá 
na categoria Ciência e Meio Ambiente, mas coube a ele, como 
diretor geral, receber a láurea.

Além desse reconhecimento, o modelo RdS passou a integrar, 
em 2000, o Sistema Nacional de unidades de Conservação 
(SNuC). Mas a RdS já havia inspirado, bem antes, a criação de 
outras unidades, sob diferentes gerências, tendo assim destinos 
diferenciados em relação às originais. São, atualmente, vinte em 
todo o Brasil. Entre eles estão, no Amazonas, Piranha (1997), Piagaçu 
Purus e Cujubim (2003), uatumã (2004), Canumã, Rio Amapá e 
uacari (2005), Juma e Rio Madeira (2006), e Rio Negro (2008); no 
Amapá, a RdS do Rio Iratapuru (1997); e, no Rio Grande do Norte, a 
Ponta do tubarão (2003).

Márcio também estendeu sua experiência para o Pantanal Mato-
grossense, onde a unesco reconheceu como Reserva da Biosfera, em 
2000, uma área de 250 mil quilômetros quadrados, gerenciada por 
meio de um programa da WCS coordenado por ele.

A notícia antecipada do prêmio Rolex tinha de ser mantida em 
segredo até o anúncio oficial feito pela organização, em outubro. 
Ainda no primeiro semestre, a equipe responsável pelo prêmio 

já fazia os contatos para a produção do material a ser utilizado 
na divulgação do evento. Faria uma entrevista com ele, fotos e 
produziria um minidocumentário sobre Amanã. Seria quase um 
milagre deixar Nova Iorque e voltar à Amazônia, mesmo por pouco 
tempo. Não seria um deslocamento fácil, ainda mais por seu estado 
de saúde, mas ele foi, como sempre fizera, conduzindo os visitantes 
pelas águas do Solimões.

As imagens do documentário mostram a chegada da equipe, de 
barco, e a surpresa. A comunidade da Boa Esperança, na cabeceira 
do lago Amanã, havia preparado uma comovente homenagem para 
saudar Márcio e os técnicos do Rolex: uma comitiva formada por 
crianças e adultos os esperava à beira do lago para as boas-vindas. 
Meninos e meninas carregavam cartazes coloridos com imagens e 
mensagens positivas, desejando saúde ao criador da reserva. dentro 
de um barracão da comunidade, onde todos se reuniram, discursos e 
lágrimas, afinal Amanã abria-se como uma perspectiva de qualidade 
de vida aos seus habitantes. “o que eu espero pro futuro é que nós 
vamos ter mais farturas tanto de carne, de peixe, de farinha, de tudo. 
A gente vai ter uma vida de mais fartura do que se a gente sair daqui 
pra ir pra cidade”, disse Antônio Francisco, líder comunitário de 
Amanã, em depoimento ao documentário.

A zoóloga Luciane Lopes, que à época preparava estudo de 
doutorado sobre dispersão de sementes em Amanã, por estímulo 
de Márcio, conta: “Nunca vi tanta felicidade e tristeza juntas. Nunca 
vi tantos homens e mulheres chorando. Foi dessa forma que ele 
se despediu e foi homenageado pelos comunitários. Sabíamos, no 
fundo, que não o veríamos mais, por isso a emoção tomou conta de 
todos, até do dr. Márcio, que enxugava as lágrimas, muito comovido. 
um homem simples, genial e amante da natureza estava prestes a 
nos deixar”, relembra, ela que foi a última orientanda dele, ainda que 
tenha concluído o curso sob outra orientação. Luciane, atualmente, é 
professora da universidade do Estado do Amazonas.

uma singeleza que deixou Zé Márcio ainda mais sem forças. 
“Eu não consigo nem me levantar”, anunciou. “Eu agradeço a vocês 

Aside from this recognition, the sdr model became part of the 

National Conservation Units system (sNUC) in 2000. But the sdr 

had already inspired the creation of other units long before–under 

different management and therefore different aims from the original 

one. today there are twenty sdrs across Brazil. they include: Piranha 

(1997), Piagaçu Purus and Cujubim (2003), Uatumã (2004), Canumã, 

rio Amapá and Uacari (2005), Juma and rio Madeira (2006), and rio 

Negro (2008) in Amazonas state; in Amapá state, the rio Iratapuru 

sdr (1997); and in rio Grande do Norte, Ponta do tubarão (2003). 

Márcio also lent his experience in the pantanal of Mato Grosso, 

where UNesCo recognized a 250,000 square-kilometer area as a 

Biosphere reserve managed by a WCs program which he coordinated. 

the advance news about the rolex award had to be kept secret 

until the organization’s official announcement in october. But during 

the first semester, the team responsible for the prize was already in 

contact so the publicity material could be produced for use at the 

event. they wanted to interview him, take photos and make a brief 

documentary film about Amanã. It would almost call for a miracle for 

Márcio to manage leaving New York and travel to Amazonia, even 

for a short time. It wouldn’t be an easy trip, especially because of his 

state of health, but he went, as he had always done, to take the visitors 

along the waters of the solimões. 

the images from the documentary show the group’s arrival by 

boat, and the surprise that awaited them. the community of Boa 

esperança, which lies at the top of Lake Amanã, had prepared a 

touching tribute to welcome Márcio and the rolex team: a large 

group of children and adults were waiting at the edge of the lake for 

their arrival. Boys and girls carried colored signs with drawings and 

positive messages wishing the creator of their reserve good health. 

Inside a big community tent they all met, and amid speeches and 

tears, Amanã shared its perspectives about the quality of life of its 

inhabitants. “What I hope for the future is that we will have more 

abundance of meat, of fish, of manioc meal, everything. We will 

have more abundance than if we leave here and go to the city,” said 

Antônio francisco, Amanã community leader in his testimony for the 

documentary. 

Zoologist Luciane Lopes, who at the time was preparing a doctoral 

study on the dispersion of seeds at Amanã at Márcio’s urging, says, 

“I’ve never seen so much happiness and sadness at the same time. 

I’ve never seen so many men and women crying. this is how he said 

good-bye and was given tribute by the members of the community. We 

knew in our hearts that we would never see him again, so it was a very 

emotional moment. even dr. Márcio was wiping the tears away, very 

moved. A modest, brilliant man who loved nature was about to leave 

us,” she remembers. Luciane was his last advisee, and had to finish 

her degree under other orientation. today she is a professor at the 

University of the state of Amazonas. 

the unmasked honesty of the situation left Márcio even weaker 

than he already was. “I can’t even stand up,” he announced. “I thank 

you all from the bottom of my heart for the incentive to keep up the 

fight I’m now engaged in against my illness, but also the battle I’m 

fighting together with you. the only thing I can say is that I’m moved 

to see that our work is, obviously, being acknowledged and I thank you 

from the bottom of my heart for the prayers you have made for us. 

thank you so much, and I want to be able to continue sending you my 

gratitude. thank you,” he concluded.

In september he was already dealing with preparations for the 

ceremony, worried about sending invitations to those people he knew 

were important: his parents, WCs President steve sanderson, dr. 

James holland and Ana rita Alves. 

In spite of the euphoria, he was worried about his physical 

condition. But dr. holland assured him and encouraged him to go to 

tokyo to take part in the ceremony, even though the doctor couldn’t 

accompany him. he wasn’t able to see what Manuel, Iza and Carolina 

watched on october 23 at the ceremony in the heian room of the 

hotel okura, unique in the elegance of the ceremony and the presence 

of representatives of the Japanese government: an exhausted but 

happy and moved José Márcio, applauded by the audience that packed 
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de coração o incentivo para continuar a luta que eu estou travando 
agora contra a minha doença, mas também a luta que estou travando 
com vocês. A única coisa que eu digo é que me emociona ver que 
o nosso trabalho está, obviamente, sendo reconhecido e agradeço 
de coração pelas orações que vocês têm feito pela gente. Muito 
obrigado, e eu quero poder continuar retornando para vocês a 
minha gratidão. obrigado”, concluiu.

Já em setembro é possível vê-lo às voltas com os preparativos 
para a cerimônia, a preocupação com o envio dos convites às 
pessoas indicadas por ele: os pais, Steve Sanderson, presidente da 
WCS, o dr. James Holland e Ana Rita Alves.

Apesar da euforia, ele estava preocupado com sua condição 
física. Mas o dr. Holland o tranquilizou e o incentivou a ir a tóquio 
para participar da cerimônia, embora não pudesse acompanhá-lo. 
Não pôde ver o que Manuel, Iza e Carolina assistiram, em 23 de 
outubro, na cerimônia no Heian Room do Hotel okura, marcada 
pela elegância e pela presença de representantes do governo 
japonês: um José Márcio abatido, porém feliz e emocionado, sendo 
homenageado pela plateia que lotava o salão. disse poucas, mas 
certeiras palavras, de quem não tem tempo a perder, mas precisa dar 
seu recado. Vê-se que fala de futuro, não exatamente do seu futuro, 
mas de fazer vicejar um projeto de vida.

Este é um prêmio de extremo prestígio. Ele não apenas encoraja a 

continuação de meu próprio trabalho como também de meus colegas 

e nossos patrocinadores nesta difícil tarefa de tentar construir um 

futuro mais ecológico para as próximas gerações. O Prêmio Rolex 

é muito importante para Amanã. Cada ecossistema é diferente, e, a 

cada momento em que se estabelece um novo projeto, é necessário 

construir um novo plano de manejo, baseado em sólida informação 

científica. O Prêmio Rolex financiará este plano de manejo e será 

o próximo passo no estabelecimento do maior bloco contínuo de 

floresta tropical preservada na Terra. Obrigado, muito obrigado. 

Obrigado à Amazônia.

Iza escreveu ao dr. Holland sobre as impressões daquela noite:

Querido amigo dr. Holland,

A cerimônia de premiação, ontem, foi muito bonita. Nos mínimos 

detalhes tudo foi exatamente perfeito e tão impressionante quanto 

a cultura japonesa que nós tivemos a chance de sentir de perto. Foi 

um evento muito significativo para nós e você esteve presente a ele, 

permitindo a participação de José Márcio. Ele estava bem e feliz 

junto com os outros quatro laureados.

Eu comparo a cerimônia com o filme ‘Titanic’, quando todos 

estavam felizes e vivendo suas vidas. Márcio era o navio. Ele estava 

se sentindo muito bem, orgulhoso e consciente de seu conhecimento e 

sua grande, adorável e pacificadora postura.

Sua história na conservação da vida selvagem é desinteressada 

e bela. Deixando o porto seguro para desafiar o mar selvagem, que 

é sua doença, o produto de uma intensa e difícil vida na floresta 

amazônica.

Sua saúde instável desperta seus pesadelos, e o mar violento fez 

os compartimentos do transatlântico começar a se encher de água. 

Nós chamamos o comandante, que é você, dr. Holland, para orientar 

a direção a tomar. Diante da enchente, seus estudos, conhecimento, 

inteligência e experiência estão mantendo o navio flutuando, 

simplesmente fazendo o melhor.

Eu e Manuel o agradecemos muito porque você possibilitou-nos 

estar presentes nesta grande cerimônia, e pedimos e agradecemos a 

Deus para que o leme de sua experiência mantenha-se firmemente 

guiando nosso Titanic ao porto seguro de nossa felicidade.

iza & manuel ayres | tóquio, 24 de outubro de 2002

Foram apenas alguns dias longe do hospital, participando de 
uma agenda apertada de palestras, jantares e entrevistas coletivas, 
mas com direito a passeio no trem-bala até uma cidade próxima ao 
Monte Fuji. Isto significou muito para quem tinha os dias contados 
e estava ciente disso. Márcio conhecia bastante sua doença, 

the hall. his words were few but well-aimed, those of someone with 

no time to lose but who needs to relay his message.  he spoke of the 

future; not exactly his future, but of making sure his life’s work would 

flourish. 

This is a very prestigious prize. It not only encourages the continuation 

of my own work but also that of my colleagues and our sponsors in 

this difficult task of trying to build a more ecological future for coming 

generations. The Rolex Award is very important for Amanã. Each ecosystem 

is different and every time you establish a new project, a new management 

plan is necessary, based on solid scientific information. The Rolex Award 

will finance this management plan and will be the next step in the 

establishment of the the largest continual block of preserved tropical forest 

on Earth. Thank you, thank you very much. Thank you to Amazonia. 

Iza wrote to dr. holland about her impressions of the evening:

Dr. Holland, our dear friend,

The award ceremony yesterday was very beautiful. It was perfect down 

to the last detail and we were impressed by the Japanese culture we could 

experience up close. It was a very meaningful event for us, and you were 

part of it, in enabling José Márcio to participate in it. He was very happy 

together with the other prize winners. 

The ceremony for me was like the film “Titanic”, when everyone was 

happy living their lives. Márcio was the ship. He was feeling very well, 

proud and conscious of his knowledge and his great, likable and calming 

disposition. 

His story of wildlife conservation is unselfish and beautiful. He left his 

safe port to take on the rough seas of his illness, the result of the intense 

and difficult life in the Amazon forest. 

His unstable health brought on nightmares, and the boat began to take 

on water on the violent seas. We called the captain, who is you Dr. Holland, 

to tell us which direction to take. Your studies, knowledge, intelligence and 

experience have kept the ship afloat in the face of rough waters, by simply 

doing what is best. 

Manuel and I are very thankful because you made it possible for us to 

be present at this important ceremony and we thank God that the rudder 

of your experience continues to guide our Titanic to the safe port of our 

happiness. 

Iza & Manuel Ayres | tokyo, october 24, 2002

he spent a few days outside the hospital, participating in a busy 

schedule of lectures, dinners and collective interviews and even a 

trip on the bullet train to a city near Mount fujii—very meaningful 

for someone whose days were numbered and who knew it. Márcio 

was very familiar with his disease, curious as he always was about 

things that were of interest to him. he did much research beyond the 

explanations given him by the doctors, so he had no illusions and knew 

what his possibilities and limits were. the doctors had given him a 

year to live. he lived a year and three months. 

Kathy invited them to celebrate Christmas at her home: “We spent 

his last Christmas together here in Woodstock and it was one of the 

most enjoyable holidays I have ever passed. he was always so fun to 

be around even as his was losing his health.”

on february 7, 2003, dona Iza sent one of her usual notes by email 

to her son, telling news of the family in Belém but also worried about 

his health:

Dear Zé. We are very worried about your pain. We hope and want it to 

be better soon. Our Saint Holland is firm and strong and attentive, we trust 

in him […]

And so the days passed. on the 18th he gave a lecture at 

the Brazilian foundation about Mamirauá. he was already quite 

exhausted, but excited, as can be seen in the photos of the event. 

Andrew taber gave him a ride to the organization’s headquarters and 

remembers how weak Márcio was that day, even though he had given 

a very good lecture. taber tried not to show it, but was very nervous 

about his friend’s state of health, so much so that he spilled gasoline 
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curioso como sempre em tudo o que lhe fosse de interesse. Além 
dos esclarecimentos dos médicos, também pesquisava a respeito. 
Por isso, não tinha ilusões e conhecia suas possibilidades e limites. 
Poderia viver mais um ano pelas previsões médicas. Viveu um ano e 
três meses.

o Natal, a convite de Kathy, foi na casa dela. “Passamos seu 
último Natal aqui em Woodstock e foi um dos mais agradáveis finais 
de semana que eu vivi. Era sempre um prazer tê-lo por perto, ainda 
que estivesse perdendo a saúde”.

Em 7 de fevereiro de 2003, dona Iza, como de costume, 
encaminhou um bilhetinho por e-mail para o filho contando as 
novidades da família em Belém, mas inquieta com a sua saúde:

Zé querido. Estamos muito preocupados com tuas dores. 

Esperamos e queremos que melhores logo. Nosso Santo Holland está 

firme e forte e atento, confiamos nele [...]

E assim os dias foram correndo. No dia 18 proferiu a palestra na 
Brazilian Foundation sobre Mamirauá. Já estava bem abatido, mas 
sempre animado, como se pode ver pela cobertura fotográfica do 
evento. Andrew taber levou-o à sede da entidade e lembra o quanto 
já estava fragilizado naquele dia, embora tenha feito sucesso com a 
palestra. taber tentou disfarçar, mas ficara nervoso ao ver o estado 
de saúde do amigo, tanto que derramou gasolina na própria jaqueta 
quando parou para encher o tanque do carro.

depois do evento, ao levar Márcio e Carolina para casa, 
conversou com o amigo por quase uma hora, os dois sentados no 
carro. “Posso lembrar dele naquele dia, andando do carro até aquele 
triste apartamento, naquela vizinhança de classe média baixa de 
Nova Iorque – embora com muitos vizinhos brasileiros e um certo 
toque de samba no ar. Foi a última vez que eu o vi”, relata.

uma pequena história entre parênteses. taber soube da morte 
de Márcio por um telefonema de Manuel Junior. Estava no Rio de 
Janeiro e, desolado, foi se sentar no calçadão da praia de Copacabana. 

Pediu uma cerveja, pôs os pés na areia e o pensamento longe. de 
repente, percebeu que estava em pleno reduto gay e três rapazes 
se aproximaram para confortá-lo. “Márcio teria achado hilariante, 
porque sou careta, convencional. Eu tive de rir. Conversei com os 
rapazes um pouco e lhes falei que havia perdido um grande amigo 
e companheiro de trabalho. depois, fui embora”. Fechando os 
parênteses.

No aniversário de 49 anos, em 21 de fevereiro, Márcio recebeu 
outro bilhetinho da família:

Querido Zé.

Parabéns, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. 

Nossos sinceros votos de um feliz aniversário.

Todos os Corrêa, os Ayres te desejam a tua alegria 

e tua saúde.

Torcemos sempre por ti.

Beijos carinhosos.

iza, manuel, luCas e daniel 
a partida
Naquele mesmo mês, Manuel Junior foi visitar o irmão, encontrando-o 
com dificuldades para se alimentar. Junior ofereceu-lhe sushi e foi 
um santo remédio: Márcio adorava comida japonesa. Mas, naquele 
dia, Junior também ouviu dos médicos a pior notícia: Márcio talvez 
resistisse só mais uma semana, com ou sem quimioterapia. Era 
preciso informar a família. os Ayres, então, decidiram reunir-se de 
novo no hospital para vivenciar aqueles momentos finais: Manuel e 
Iza seguiram de Belém; daniel, de Illinois seguiu para Nova Iorque; 
Helena e Ana Rita saíram de Belém para São Paulo para encontrar 
Lucas. os três seguiram juntos para os Estados unidos. Encontraram 
Carolina para aquele rito de despedida. o amigo Ian Lafferty também 
se juntou a eles.

Como aos poetas deve ser sempre franqueada a passagem, que 
venha Mário Quintana: “Amar é mudar a alma de casa”. A família de 
José Márcio, ao se reunir em torno dele na hora de sua morte, viveu 

on his own jacket when they stopped to fill the tank of the car. 

When he took Márcio and Carolina home after the event, he 

spoke with his friend for nearly an hour, the two of them sitting in the 

car. “I remember him on that day, walking from the car to that sad 

apartment, in that lower-middle class New York neighborhood, which 

at least had many Brazilian neighbors and a certain feel of samba in 

the air. It was the last time I saw him,” he recalls. 

A short story in parentheses: taber learned of Márcio’s death 

through a phone call from Manuel Junior. he was in rio de Janeiro at 

the time and, devastated, went to sit on the boardwalk at Copacabana 

beach. he ordered a beer, put his feet in the sand and let his mind drift. 

suddenly, he realized he had sat down in the middle of a gay meeting 

point and three young men came up to comfort him. “Márcio would 

have found that hilarious, particularly as I am so boringly straight and 

conventional, and I had to laugh.  I chatted with the guys a bit, and told 

them I had just lost a great friend and colleague, and then I went back 

inside.”

on february 21, his 49th birthday, Márcio received another note 

from his family:

Dear Zé, 

Congratulations, congratulations, much happiness, and many years of 

life. We sincerely hope you have a happy birthday. 

All of the Corrêas and the Ayres wish you happiness and health. 

We are always rooting for you.

Many warm kisses,

Iza, Manuel, Lucas And Daniel 

depArTure

that same month, Manuel Junior went to visit his brother, finding him 

unable to eat. Junior brought him sushi, and it was powerful medicine: 

Márcio loved Japanese food. But Junior also heard the worst news from 

the doctors that day: Márcio might have only another week to live, 

with or without chemotherapy. he had to tell the family, which decided 

to meet at the hospital again to spend those last moments together: 

Manuel and Iza came from Belém; daniel from Illinois. helena and Ana 

rita went from Belém to são Paulo to meet with Lucas and the three 

traveled together to the United states. they met Carolina for that rite of 

farewells. Márcio’s friend Ian Lafferty was also with them. 

As poets should always be given ear, let us hear the words of 

Mário Quintana: “to love is to change the soul of the home”. José 

Márcio’s family, gathered around him at the time of his death, lived the 

meaning of this tiny poem, full of meaning. It is the meaning of mutual 

belonging, which crosses space and time: to celebrate death and live 

life, a continuous chain in the tender chain of memory. Because of this, 

each one has something to tell, to share about Zé Márcio’s life because 

they knew how to live it until the very end. 

 Incidentally, french critic Walter Benjamin, in a well-known 

article entitled “the Narrator” observes that in recent centuries, 

death has lost its capacity to evoke a narrative on life from memory 

as the time to depart draws near. According to him, as the ritual has 

become sterilized, this rite of dying no longer belongs to the world 

of the living,  no longer holding exemplary meaning as it did in the 

Middle Ages when the death bed was a spectacle, a place where 

experiences were shared. he affirms: “It is at the moment of death 

that a man’s knowledge and wisdom and especially that which he has 

lived—and this is the substance that histories are made of—take on 

a transmittable form for the first time.” In this sense, he attributes a 

supreme authority to those about to depart: the power of narrative and 

to teach those who remain. 

Márcio knew how to be this narrator and remain serene as he was 

facing the end. At no time did he express sorrow or cry or complain 

about anything. In spite of his visual suffering, he lived the presence 

of his family at the hospital as a happy get-together. “It seemed like 

Márcio had a normal illness, because he was happy with everyone’s 

arrival and, most of all, he didn’t want us to suffer. his suffering was his 

alone. With us, he laughed, told stories and jokes. the days passed and 

he grew weaker,” remembers Junior. 
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o sentido desse poema curtinho, porém pleno de significados. É o 
sentido de um pertencimento mútuo, transgressor do espaço e do 
tempo: celebrar a morte e viver a vida, um moto-contínuo na fibra 
tenra da memória. Por isso, hoje, cada um tem o que contar, o que 
partilhar em torno da vida de Zé Márcio, pois souberam vivê-lo até 
o fim.

A propósito, o crítico francês Walter Benjamin, em um 
conhecido artigo intitulado “o narrador”, observa que a morte 
veio perdendo, nos últimos séculos, sua capacidade de evocação 
da memória, da narrativa sobre a vida com a aproximação da hora 
da partida. Segundo ele, com a higienização desse rito, morrer 
deixou de pertencer ao mundo dos vivos, de ter um sentido 
exemplar, como acontecia na Idade Média, quando o leito de morte 
era um espetáculo, um local de troca de experiências. Ele afirma: 
“É no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e 
sobretudo sua existência vivida – e é dessa substância que são feitas 
as histórias – assumem pela primeira vez uma forma transmissível”. 
Neste sentido, ele atribui àquele que está prestes a partir uma 
autoridade suprema: o poder de narrar e ensinar a quem fica.

Márcio soube ser esse narrador ao se conduzir com serenidade 
diante do fim. Em nenhum momento se lamentou, chorou ou se 
queixou de algo. Apesar de todo o visível padecimento, vivenciou 
a presença de sua família no hospital como uma confraternização. 
“Parecia que o Márcio estava com uma doença comum, pois ele 
ficou alegre com a vinda de todos e, sobretudo, ele não queria que 
nós sofrêssemos. Seu sofrimento era somente seu. Conosco ele 
ria, contava histórias e piadas. os dias foram se passando e ele foi 
enfraquecendo”, relembra Junior.

 “Assisti desde o início ao seu sofrimento”, conta Helena. “Quando 
viajou para se tratar, estive três vezes com ele: uma para passar o dia 
das Mães no Rio; estávamos na casa do Junior, nosso irmão menor. 
Foi muito confortante para ele, pois nossos pais e os filhos dele 
estavam lá, e ele estava  descansando da quimioterapia. A segunda fui 
visitá-lo nos EuA, e assisti a uma sessão de quimioterapia. Ele, mesmo 

Várzea: o caminho escolhido por Márcio é seguido por outros cientistas | 
©  luiz cláuDio MaRigo

Varzea: the path Márcio chose is followed by other scientists  | 
©  Luiz Cláudio Marigo

sentado, me chamava para mostrar às outras pessoas um livro sobre 
o Mamirauá em inglês. E a terceira, infelizmente, para vê-lo no fim. 
Mas o que mais me impressionou é que, durante todo este tempo, ele 
nunca reclamava! Lutou bastante!”, afirma.

“Acredito que ele, com a força que detinha, não queria nos causar 
maior sofrimento, se percebêssemos que ele não estava bem. Não 
reclamava de nada. Sabíamos que tinha dor, mas nunca se queixou 
de nada e manteve esse ritmo até 24 horas antes de falecer, que 
foi quando entrou em coma por apenas um dia. Brincava com as 
enfermeiras, e era difícil descobrir de onde ele encontrava tanta 
força. Posso dizer que esses dias todos foram de muita conversa 
sobre o futuro do Mamirauá, e ele sempre pedia que todos nós 
segurássemos firme a instituição. Resumindo, acredito que a grande 
preocupação dele era não deixar o Mamirauá ser extinto”, comenta 
Ana Rita, que voltou ao Brasil, ao lado de Helena, poucas horas antes 
de Márcio falecer, vindo a ter a notícia já em Belém.

“I watched his suffering from the beginning,” tells helena. “I was 

with him at three times during his treatment: once for Mother’s day in 

rio—we were at our younger brother’s house. It was very comforting 

for him, because our parents and our children were there, and he was 

taking time off from chemotherapy. the second visit was in the U.s. 

and I was there for a chemotherapy session. even sitting in the chair, 

he called me over to show the other people a book about Mamirauá 

in english. And the third, unfortunately, was to see him at the end. But 

what most impressed me was that he never complained that whole 

time. he really fought a lot!” she affirms. 

“I believe that he wanted to spend his remaining strength to 

protect us from more suffering, so we wouldn’t notice that he wasn’t 

well. he didn’t complain about anything. We knew he was in pain, but 

he never complained about anything and kept up this pace until 24 

hours before he died, when he entered a coma for just one day. he 

teased the nurses and it was hard to imagine where he found so much 

energy. I can say that there was much conversation about the future 

of Mamirauá during those days and he kept asking us all to hold on 

firmly to the institution. In the end, I believe his biggest worry was that 

Mamirauá not be left to extinction,” comments Ana rita, who returned 

to Brazil together with helena a few hours before Márcio passed away, 

receiving the news in Belém. 

 “they called him ‘dr. Maximal’….,” tells Carolina, remembering 

how some of the locals in tefé understood his name, Márcio. “his fight 

against the disease showed his hunger for life and for those near him. 

even after so much chemotherapy, medications, limitations, nausea, he 

fought for life with objectivity, following his prescriptions, keeping up 

work, doing research and even being a guinea pig. Márcio researched 

everything from the moment he was diagnosed and he knew he had 

very little chance of survival. he was a scientist and he believed in 

science, in statistics and that made him aware. But instead of clinging 

to the sentiment of being defeated, he decided to fight. he was like 

those people who say ‘I know he’s going to take me, but I’m going to 

give him a good fight’…he was an example for us all.”

daniel tells that his father was never one for deep conversation or 

to express sentiments or emotions, but that there was “a very strong 

connection” between them, no formality. According to him, they spoke 

about light, entertaining, fun subjects. In his opinion, it was a way to 

protect the family in spite of the fact that there was always “a realistic 

confrontation with the situation.”

“fortunately, he survived for a very long period. there were nearly 

two years in New York, in the comings and goings of chemotherapy,” 

tells Lucas. “I began to value him more during this time because I 

realized he was going away. It was a period of many happy times, but 

sad ones as well because the side effects of chemotherapy are brutal. 

And there were new metastases all the time. or the liver would begin 

to fail, and Márcio would get jaundiced. In the end, he faded away due 

to hepatic encephalopathy. he spoke less and less, his voice became 

more and more calm, and his eyes were heavy, until he slept. forever.”

Márcio’s friend Ian Lafferty, who was always at the hospital with 
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“Foi o dr. Máximo...”, relata Carolina, lembrando o modo como 
algumas pessoas em tefé compreendiam o nome de Márcio. “Sua 
briga contra a doença foi reveladora da gana que tinha pela vida e 
pelos seus. Mesmo com tantas quimioterapias, remédios, limitações, 
mal-estares, ele lutou pela vida com objetividade, no sentido de 
seguir prescrições, continuar trabalhando, pesquisar e até se fazer 
de cobaia. Márcio pesquisou tudo desde o momento em que foi 
diagnosticado e sabia das pouquíssimas chances. Era um cientista 
e acreditou na ciência, nas estatísticas, o que o fez consciente. Mas 
em vez de nutrir um sentimento de derrota, resolveu lutar. Parecia 
aquela pessoa que diz: ‘Ela vai me levar, mas vai ser na unha’... um 
exemplo”.

daniel conta que o pai nunca foi de ter conversas profundas, de 
expressar sentimentos, emoções, mas havia “uma conexão muito 
forte” entre eles, dispensando cerimônias. Segundo ele, no hospital 
conversavam sobre coisas leves, distraídas, divertidas. Era, em 
sua percepção, uma forma de proteger a família, embora sempre 
houvesse “um enfrentamento realista da situação”.

“Felizmente, ele teve um período de sobrevida bastante longo. 
Foram quase dois anos em Nova Iorque, entrando e saindo de 
sessões de quimioterapia”, conta Lucas. “Nesse tempo passei a 
valorizar mais ele, pois percebi que estava indo embora. Foi um 
período com muitos momentos felizes, mas de momentos tristes 
também, pois os efeitos colaterais da quimioterapia são brutais. 
E toda hora aparecia uma metástase nova. ou o fígado dava sinais 
de falha, com Márcio ficando ictérico. No final, ele se esvaeceu 
lentamente com encefalopatia de origem hepática. Foi falando cada 
vez menos, com a voz se acalmando mais e mais, o olhar sonolento, 
até dormir. Pra sempre”.

o amigo Ian Lafferty, um acompanhante permanente no 
hospital, resume. “A vida de Márcio foi de alguém com uma 
tremenda carga de energia e paixão. Ele tinha um grande apetite 
pela vida em si, sendo curioso, sem fazer pré-julgamentos. tudo isto 
com uma boa dose de ironia e humor, tendo um agudo senso dos 

absurdos da vida, nunca cínico, mas distraído e envolvido [ao mesmo 
tempo]. Ele certamente viveu a vida intensamente com aquilo que 
ele era, coisa não muito fácil de se dizer da maioria das pessoas. 
Perto do fim, não havia amargura, mas sempre aquela mente curiosa, 
intensamente, apaixonadamente devotado ao fenômeno “existência”, 
“vida”. de fato, um ser humano verdadeiramente superior, pessoa”. 

Nesse meio tempo, gestos, recomendações, piadas, comentários 
foram assimilados, como que prescindindo de mais palavras ou 
explicações. Aquele era o seu recado. As almas já estavam em sua 
casa desde sempre.

Com o passar dos dias, o organismo não reagia. Márcio foi 
ficando cada vez mais alheio ao mundo exterior até entrar em coma. 
“todos nós ficamos ao seu lado e os dias foram se esgotando, até que, 
em 7 de março, a Iza exclamou: ‘Ele parou de respirar!’ Eram 18 horas 
e 5 minutos”, relembra Manuel Ayres.

16 DE Abril DE 2003

Prezado Dr. Ayres:

Sinto profundamente estar ausente quando Márcio morreu. Ele 

era o meu paciente favorito, um homem de sabedoria, imaginação 

e altruísmo. Sinto-me feliz por tê-lo ajudado por certo tempo, 

particularmente na viagem ao Japão e o reconhecimento global de 

que ele era um ser humano de talento excepcional, que amava seu 

próximo e o nosso planeta. Suas obras, tão notáveis que servirão 

como um monumento à sua memória. Eu sei que Carolina e os filhos 

dele estão desolados, como Manuel e sua irmã. A eles envio meus 

sentimentos profundos. Mas é a você e à Sra. Ayres a quem me dirijo 

particularmente. Temos a mesma idade, e no crepúsculo dos anos 

não deveríamos mais sentir a dor de perder um filho. Tão fácil seria 

substituir algum de nós para que alguém mais jovem pudesse viver. 

Eu ainda estou na Califórnia, onde meu neto perdeu a luta pela 

sobrevivência.

him, sums things up. “Márcio’s life was that of somebody with a 

tremendous amount of energy and passion. he had a great appetite for 

life itself, being curious and nonjudgmental. All this with a very healthy 

dose of irony and humor, having a keen sense for the absurdities of 

life, never cynical, but bemused and involved. he certainly lived a life 

very much consistent with who he was, something not easily said 

about most people. towards the end there was no bitterness, there 

was always that curious mind, intensely, passionately devoted the 

phenomenon ‘existence’, ‘life’. Indeed a truly outstanding human 

being, person.”

In this meantime, gestures, recommendations, jokes, 

commentaries were assimilated, dispensing the need for more words 

or explanations. the souls which were gathered there knew they were 

together with their own. 

As the days passed, the organism stopped responding. Márcio 

slowly withdrew from the external world until he went into a coma. 

“We all stayed at his side and the days ran out until on March 7th, 

Iza exclaimed, ‘he stopped breathing!’. It had been 18 hours and 5 

minutes,” remembers Manuel Ayres. 

AprIL 16, 2003

Dear Dr. Ayres:

I deeply regret that I was away when Márcio died. He was my favorite 

patient, a man of wisdom, imagination and altruism. I’m happy I was 

able to help him for a time, particularly for the Japan trip and the global 

recognition that he was an exceptionally talented human being who loved 

his fellow man and our planet, his accomplishments so notable that they 

will serve as a monument to his memory. I know that Carolina and his 

sons are bereft, as is Manuel and his sister. Please send them my profound 

sympathy. But it is with you and Mrs. Ayres that I can particularly relate. 

We are of the same age, and in the twilight years should not have the pain 

of losing a child. How easy it would be to substitute oneself so the young 

one might live. I am still in California where my grandson has lost his fight 

to survive.

It has been a privilege to know the Ayres family. Márcio’s death 

reinforces in us the need to find better methods to prevent and cure cancer.

Sincerely.

James F. Holland. M.D. 

LIghThouSe

“It is impossible to remain silent about a death,” affirms elias Canetti. 

After the initial silence, how can one not talk about the death of a man 

whose ideas are not easily buried? 

the effect of his death was like throwing seeds to the wind so 

they would germinate at the four corners of the earth. And he, like a 

lighthouse, illuminated other paths. It was necessary to pay tribute to 

him, to speak of him to those who didn’t know who he was. 

days after the burial, the Museu Goeldi and the Instituto 

Conservation International do Brasil announced the creation of the 

José Márcio Ayres Award for Young Naturalists. Aimed at middle 

and high school students in the state of Pará, it motivates research in 

schools on biodiversity in Amazonia. there were 28 entries in the first 

round, with 11 final projects. on december 12, 2003, Manuel Ayres 

gave his thanks for the tribute to his son and announced the awards, 

one of the many times he took on the task of preserving the memory 

of his son. he even became one of the competition’s sponsors through 

the donation of computers. the fourth of the biennial competitions was 

held in 2009, including manuals for students, guides and workshops 

for teachers, lecture series, caravans and expositions. the science Boat 

project was also developed. 

In April, Márcio was posthumously awarded the frederico de 

Menezes Veiga Prize, given by eMBrAPA, the Brazilian Agricultural 

research Corporation to projects that integrate environmental 

production and protection. 

In July, UNesCo recognized the Central Amazon Corridor as 

oNdE tE ENCoNtRAS, ZÉ?  | Where do YoU fINd YoUrseLf, Zé?



122 José Márcio Ayres GUArDiÃo DA AMAZÔNiA 123

Foi um privilégio conhecer a Família Ayres. A morte de Márcio 

reforça em nós a necessidade de encontrar melhores métodos para 

prevenir e curar o câncer.

Sinceramente,

James holland md

FaroL
“É impossível calar-se sobre uma morte”, afirma Elias Canetti. depois 
do primeiro silêncio, como calar-se diante da morte de um homem 
cujas ideias não são facilmente sepultadas?  
o efeito de sua partida foi como espalhar sementes ao vento, 
fazendo-as germinar pelos quatro cantos. E ele, feito um farol, 
iluminou outros caminhos. Era preciso homenageá-lo, pronunciá-lo a 
quem não soubesse quem ele era.

dias depois do sepultamento, o Museu Goeldi e o Instituto 
Conservation Internacional do Brasil anunciaram a criação do 
Prêmio José Márcio Ayres para Jovens Naturalistas, para contemplar 
estudantes do ensino fundamental e médio do Pará. A temática 
principal é a biodiversidade amazônica, estimulando a pesquisa nas 
escolas. A primeira edição recebeu 28 inscrições, com 11 trabalhos 
na final. No dia 12 de dezembro de 2003, Manuel Ayres agradeceu 
a homenagem e premiou os  vencedores, uma das muitas vezes em 
que assumiu a tarefa de preservar a memória do filho, tornando-se 
até um dos patrocinadores do concurso, doando computadores. 
Em 2009, o prêmio chegou à quarta edição, em periodicidade 
bianual. Já  foram ofertados manuais para alunos, guias e oficinas 
para professores, ciclos de palestras, caravanas e exposições. Foi 
desenvolvido também o projeto Barco da Ciência. 

Em abril, Márcio recebeu postumamente o Prêmio Frederico 
de Menezes Veiga, concedido pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) a projetos que integram produção e 
proteção ambiental. 

Em julho, a unesco reconheceu o Corredor Central da Amazônia 

como Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade. A área passou a 
ser denominada Complexo de Conservação da Amazônia Central, 
abrangendo a reserva Amanã, parte de Mamirauá, o Parque do Jaú e 
a Estação Ecológica de Anavilhanas. 

Em outubro, Márcio foi o homenageado no Prêmio Super 
Ecologia, realizado pela revista Superinteressante. No mesmo mês, 
a Câmara Municipal de Belém, em proposição do vereador Sahid 
Xerfan, concedeu-lhe a comenda Gaspar Vianna post mortem. 

Em março de 2004 foi inaugurada a sede do Instituto Mamirauá, 
em tefé, e em 2006, o prédio da diretoria da instituição com o nome 
de seu criador. 

Em janeiro de 2005, a Secretaria de Cultura do Pará inaugurou 
o Parque Ecológico Mangal das Garças, em Belém, e o borboletário 
José Márcio Ayres. 

Em 2006 foi inaugurada, no bairro do tapanã, em Belém, a Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor José Márcio 
Ayres, que abriu as portas com mais de mil alunos. Em dezembro 
do mesmo ano, em Manaus, Miguel Pinedo-Vasquez organizou 
uma sessão especial em homenagem a Márcio na Conferência 
Internacional Conservação e desenvolvimento na Várzea”, com 
a participação de diversos especialistas. deborah Lima e John 
Robinson estiveram entre eles. “Pareceu-me injusto que não se 
tivesse organizado um evento científico em homenagem a um 
cientista de renome como Márcio, principalmente considerando 
sua origem amazônica. Seu pensamento científico envolveu o 
entendimento dos ambientes, a biodiversidade e os habitantes das 
várzeas. Considero Márcio um dos pioneiros nos estudos da várzea 
e na preservação de seus ambientes e diversidade”, argumenta o 
especialista.

Em 25 de agosto de 2008, em tefé, foi inaugurada a Escola de 
Educação Profissional José Márcio Ayres, vinculada ao Centro de 
Educação tecnológica do Amazonas (Cetam).

Na área da primatologia, em julho de 2008, como já foi 
mencionado, o antropólogo brasileiro Jean-Phillipe Boubli 

a Natural World heritage site. the area was renamed the Central 

Amazon Conservation Complex, including the Amanã reserve, part of 

Mamirauá, the Parque do Jaú and the Anavilhanas ecological station. 

In october, Superinteressante magazine paid tribute to Márcio with 

the super ecology Prize and in that same month, the Belém Chamber 

of Commerce awarded him the Gaspar Vianna medal post-mortem at 

the suggestion of city councilman sahid Xerfan. 

In March of 2004, the Instituto Mamirauá headquarters in tefé 

was inaugurated and in 2006 the building of the board of directors was 

named after Márcio. 

In January 2005, the Pará state secretariat of Culture inaugurated 

the Parque ecológico Mangal das Garças in Belém, with its José Márcio 

Ayres Butterfly house. 

In 2006, the Professor José Márcio Ayres state elementary and 

Middle school was inaugurated in tapanã, Belém, opening its doors 

to over 1,000 students. In Manaus in december of the same year, 

Miguel Pinedo-Vasquez organized a special session of the International 

Conference on Varzea Conservation and development in tribute to 

Márcio, with the participation of many specialists, deborah Lima and 

John robinson among them. “It seemed an injustice that no scientific 

events had been organized to give tribute to a scientist of the renown 

that Márcio had, especially because he was native to Amazonia. his 

scientific thinking involved the understanding of the environments, the 

biodiversity and the inhabitants of the varzea. I consider Márcio to be 

one of the pioneers in studies on the varzea and the preservation of 

their environments and diversity,” argues the specialist. 

In tefé on August 25, 2008, the escola de educação Profissional 

José Márcio Ayres was inaugurated, part of the Amazonas 

technological education Center (CetAM).

As mentioned earlier, in 2008, Brazilian anthropologist Jean-

Phillipe Boubli announced the baptism of the Cacajao ayresii, a black-

headed uakari found in the Pico da Neblina region. 

the two years following José Márcio’s death were a trial by fire for 

the staff at Instituto Mamirauá. Would the institution survive without 

its creator? this was exactly what the scientist worried about and 

hoped for during his treatment: that the institute follow its destiny with 

autonomy. Ana rita knew of the responsibility that she was to take on, 

because in the hospital he introduced her to influential people. they 

made friendly conversation, but they also spoke about Mamirauá, 

with one difference: the illness had changed his perspective as to the 

future of the reserves. seeing his colleagues at the helm from afar, he 

knew it was an irreversible process. “I now understand that, beyond 

my conservation work, one of the best contributions I can make is to 

make the things I fought for independent of isolated individuals,” he 

confessed in a WCs newsletter. 

But there was no doubt that his disappearance would shake the 

foundations, for concrete reasons. there was still no headquarters 

and employees had to be hired, both researchers and administrative 

personnel, and job descriptions and salaries defined. the institute’s 

infrastructure needed to be improved, among other things. In addition, 

the financing periods for some projects were coming to an end, and 

the job of renewing them or seeking new funding had always been 

Márcio’s job because of his status. 

Ana rita knew she could never take his place, but she took on 

his inscrutable absence and learned how to fill it. she called the staff 

together, told them of her fears and gave the directions. today the 

Instituto Mamirauá has its own life and receives federal funding and 

also funding from international institutions. It is one of the research 

units on the Ministry of science & technology’s organizational chart, 

developing eight lines of research in economics, demographics, 

anthropology and health as well as studies on  manatees, turtles, 

botos and alligators. But the institute can receive research projects 

in other areas related to activities developed on the reserves such as 

communication, as IdsM publishes periodicals like Uakari magazine 

and the newsletter O Macaqueiro. It also maintains a radio program 

called Ligado em Mamirauá. 

the tefé headquarters has six buildings and infrastructure works 

like building of roadways were done specifically for it. there are more 
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anunciou o batismo do uacari-preto da região do Pico da Neblina 
de Cacajao ayresii.

os dois anos após a morte de José Márcio foram uma prova de 
fogo para a equipe do Instituto Mamirauá. A instituição sobreviveria 
sem o seu criador? durante o tratamento, a preocupação e a 
esperança do cientista foram justamente esta: o instituto seguir seu 
destino com autonomia. Ana Rita sabia da responsabilidade que se 
aproximava, pois no hospital ele a apresentava a pessoas influentes. 
Conversavam amenidades, mas também falavam de Mamirauá, com 
uma diferença: a doença havia mudado sua perspectiva quanto 
ao futuro das reservas. Vendo, a distância, seus colegas tocando 
o barco, tinha a convicção de ser um processo irreversível. “Eu 
agora compreendo que, além do meu trabalho de conservação, 
uma das melhores contribuições que eu posso oferecer é tornar as 
coisas pelas quais eu lutei independentes de indivíduos isolados”, 
confessou em um informativo da WCS. 

Mas não havia dúvida de que seu desaparecimento abalaria 
certezas, por motivos concretos. Não havia uma sede ainda, 
era preciso consolidar a contratação de funcionários, tanto 
pesquisadores quanto pessoal administrativo, estabelecer plano de 
cargos e salários, ampliar a infraestrutura do instituto, entre outros 
aspectos. Além disso, o prazo de financiamento de alguns projetos 
estava se encerrando, e a tarefa de renová-los ou de buscar outros 
era o trabalho permanente de Márcio por conta de seu prestígio.

Ana Rita sabia que jamais o substituiria, mas enfrentou a esfinge 
de sua ausência. decifrou-a. Convocou a equipe, falou-lhe dos 
receios e deu-lhe norte. Hoje, o Instituto Mamirauá tem vida própria 
e recebe financiamento federal e de instituições internacionais. É 
uma das unidades de pesquisa sob o organograma do Ministério da 
Ciência & tecnologia, desenvolvendo oito linhas de investigação 
nas áreas econômica, demográfica, antropológica e saúde, e 
ainda estudos sobre peixes-bois, quelônios, botos e jacarés. Mas 
o instituto pode receber projetos de pesquisa em outras áreas 
vinculadas às atividades desenvolvidas nas reservas, como em 

comunicação, afinal o IdSM edita periódicos, como a revista uakari 
e o jornal o Macaqueiro, e mantém o programa de rádio Ligado em 
Mamirauá. 

A sede em tefé possui seis prédios construídos, e as obras de 
infraestrutura, como o arruamento, foram realizadas; há mais barcos, 
lanchas e casas flutuantes a serviço das atividades; e a situação 
funcional da equipe foi resolvida. A pousada uacari mantém-se 
como referência do programa de ecoturismo desenvolvido pelo 
IdSM, com a participação de sete comunidades de Mamirauá. 
A reserva ganhou, em 2003, o prêmio de Melhor destino de 
Ecoturismo concedido pela Conde Nast traveler e o prêmio de 
turismo sustentável, na categoria conservação, pela Smithsonian e 
pela united States tours operators Association (uStoA). 

Principalmente, vem sendo executada uma fase fundamental 
dentro do plano de manejo estabelecido e reavaliado ano a ano: a 
ampliação do modelo de desenvolvimento sustentável da área focal 
para a chamada área subsidiária da reserva Mamirauá. um desafio 
de 1 milhão e 240 mil hectares. 

A atual diretora do IdSM, no entanto, sabe: o tempo é o senhor 
das coisas e não é possível prever até quando a figura de Márcio 
estará estreitamente vinculada à instituição e ao seu modelo de 
atuação. “ocorre que tempo é tempo e, com o passar dos anos, as 
coisas vão mudando, novos interesses vão surgindo, os mais antigos 
irão se aposentar, sair ou falecer, e vai chegar um momento em que 
ele será lembrado como o fundador e, nesse momento, o IdSM 
já não estará tão ligado ao Márcio. Vejo isso como uma mudança 
natural da cultura humana”, finaliza. 

Se assim for, estará muito próximo ao que ele desejou.

boats, dinghies and houseboats offering services for the activities; 

and the functional situation of the staff has been resolved. the Uacari 

bed and breakfast is a reference point for the ecotourism program 

developed by IdsM, and seven Mamirauá communities are involved in 

its operation. the reserve won the Best ecotourism destination Award 

from Conde Nast traveler and the smithsonian and the United states 

tours operators Association (UstoA) sustainable tourism Prize in 

the conservation category. 

Mainly, a fundamental phase of the management plan established 

and which is re-evaluated year to year is being executed: the 

expansion of the sustainable development model from the focal area 

to include what is called the Mamirauá reserve subsidiary area. It is a 

1,240,000 hectare challenge. 

the IdsM’s current director, however, knows that time tells all and 

there is no way to know when Márcio’s person will cease to be closely 

connected to the institution and its operational model.  “It so happens 

that time is time and, as the years pass, things change. New interests 

emerge, the older ones will retire, leave, or die. there will come a time 

at which he will be remembered as the founder and, at that point, the 

IdsM won’t be so connected to Márcio anymore. I see this as a natural 

evolution of human culture,” she finalizes. 

If one day it is so, it will be very near to what he had hoped for. 
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Por isso se escreve, 
por isso se diz, 
por isso se publica

Antonio CiCero

Carta ao Céu para o José MárCio

M eu filho, rogo a você e a Deus que nos proteja sempre 

das loucuras desenfreadas de nossos dirigentes, e que 

pensem como você pensava em conservação de nossas 

florestas, como uma das poucas que ainda restam em nosso planeta.

Assusta-me, dia a dia, ver e ouvir a imprensa noticiar:

- Madeireiros do Pará trocam porto de Belém pelo de Itaqui.

- Madeira do Pará também vai ser exportada pelo Maranhão.

- Governo abre a floresta do Pará aos exploradores e ambientalistas fazem 

críticas e dizem que a decisão governamental é precipitada e danosa

Você, meu filho, precisava viver mais para defender não só nossos 

irmãos carentes, nossas crianças, nossa Amazônia. Ainda soa em 

nossos ouvidos teu brado guerreiro pela defesa da biodiversidade que 

interessa a toda a humanidade.

Assusta-me verificar, próximas do porto de Belém, carretas, 

carretas e mais carretas com pranchas de madeira e caminhões 

supercarregados de tábuas da mais fina qualidade e, com elas, vão 

nossas esperanças, o suor dos nossos caboclos e a paz que vai nos 

deixando a cada instante.

Apele, Márcio, por todos nós, junto ao Senhor, para a defesa dos 

Amazônidas.

iza do a. C. ayres | junho, 2003

ThIS IS Why one WrITeS, ThIS IS Why 
one SpeAKS, ThIS IS Why one puBLISheS

Antonio Cicero

LETTER TO JOSÉ MÁRCIO IN HEAVEN

My son, I ask you and God to always protect us from the craziness unbridled 

by our leaders, and that they come to think the way you thought about the 

conservation of our forests, one of the very few that still remain on our planet. 

Every day in the news, I hear frightening reports:

-Loggers in Pará trade the port of Belém for the port of Itaqui

-Timber from Pará will also be exported to Maranhão

-The state government has opened the forests of Pará to for extraction 

and environmentalists argue that the decision is precipitated and damaging

You, my son, should have lived longer to defend our more needy brothers, 

our children, our Amazonia. Your warrior’s cry for the defense of biodiversity, 

which is all of humanity’s interest, still rings in our ears. 

It frightens me to see trucks upon trucks upon trucks with planks of 

wood and trucks overloaded with boards of the finest quality heading 

toward the port of Belém. With them go our hopes, the sweat of our native 

people and the peace that is more distant every moment. 

Pray, Márcio, for all of us, together with the Lord, to protect the 

Amazonians. 

Iza Do A. C. Ayres | June 2003
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Uma pessoa simples, inteligente, determinada, amiga, alegre e 

obcecada por uma causa: a conservação do planeta Terra para que 

os futuros habitantes deste planeta possam vir a ter boas condições 

de vida.

ana rita alves | antropóloga e diretora geral do IdSM, 
Belém/PA

Ele tinha uma paixão, um interesse pelas pessoas, pela preservação de 

Mamirauá. Ele fazia o que amava.

daniel lima ayres | pesquisador e doutorando em Biologia 
computacional, Washington/EuA

Márcio era o meu pai. Morreu quando eu tinha 15 anos, mas até hoje 

sinto a sua falta. Às vezes ele aparece em meus sonhos quando estou 

dormindo. 

luCas limas ayres | estudante de Veterinária, 
Belo Horizonte/MG

Eu não tenho como dissociar Márcio do amor. Creio que a sua 

enorme capacidade de amar é que responde pelo altruísmo, a 

generosidade, a abnegação, o sacrifício, a persistência, a fortaleza, 

a temperança que se pode verificar na sua vida profissional e, 

consequentemente, no seu sucesso. 

Também não excluo jamais a inteligência de que era portador. 

Mas penso que homens inteligentes os há, mas os que são sábios, no 

sentido de usar o conhecimento para o bem geral – que afinal é o 

próprio bem, na promoção da paz, no prazer maior de uma postura 

ética sem as amarras de considerações superficiais, na elevação 

da dignidade da existência, no afeto que suscita em muitos e por 

si mesmo, na força que não se detém nos mil nadas da vida e que 

distingue sensação de sentimento – creio que essa sabedoria é 

proveniente de algo mais do que puro raciocínio.

A falta de personalismo e regionalismo; a preocupação com as 

diversas expressões de vida – humana, animal, vegetal; o aspecto 

sacrificial do seu trabalho; a luta contra a doença; seu carisma; a 

nobreza de seus ideais; até mesmo a gratidão à vida (pesquisando 

para conservar); dentre outros fatores, levam-me a pensar que só um 

coração cheio de amor é realmente capaz dos atos mais heroicos, 

inclusive o de anular-se com vistas ao progresso geral e bem-estar da 

humanidade. É essa a minha percepção.

Carolina diniz | autônoma, Belém/PA

para onde FaLar ContiGo, meu FiLHo?  
onde te enContras, ZÉ?
Em Icoaraci? Em Tefé? No Mamirauá, no Amanã? Ou dentro de um 

avião nacional ou internacional? Não sei. Creio que a maioria das vezes 

estavas em Brasília, no CNPq, no Ministério da Ciência e Tecnologia, 

lutando para a criação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá, esquecendo muitas vezes de ti próprio, fato que, certa vez, ele 

se deu conta que, dentro do avião, estava de bermuda, sandália japonesa 

e camiseta, tal a sua preocupação com o que era de maior importância 

em sua vida – seu trabalho, suas conferências e as verbas para a garantia 

do seu labor na Reserva de floresta inundada Mamirauá, cuja população 

local aceitou com alegria e orgulho os ensinamentos para a conservação 

e sustentação da área de onde retiravam sua subsistência, com melhorias 

econômicas das famílias e de educação continuada de seus filhos, além 

de exercerem espontaneamente uma fiscalização segura da grande área 

de reserva onde residiam.

De seu trabalho germinaram duas sementes bem selecionadas 

e maravilhosas – Daniel e Lucas – e uma floresta, que, embora 

inundada, representou uma perspectiva melhor para as populações 

locais e muitas possibilidades para os atuais e futuros cientistas, 

onde esperamos – com fé em DEUS – e nos trabalhos da Ana Rita 

e de sua maravilhosa equipe – o prosseguimento desse lindo labor 

humanitário e científico, pelo Desenvolvimento Sustentável de um 

país de terras tão ricas, mas ainda pobre de ideias.

iza do a. C. ayres

Uma pessoa muito interessante. Sempre curioso, aprendia com 

facilidade tudo o que lhe ensinassem. Bondoso, brincalhão com 

todos, amigo de seus filhos e amante extremo de seu trabalho. 

helena ayres santos | advogada, Belém/PA

O Márcio era sempre meu grande companheiro e melhor amigo, 

apesar das distâncias geográficas que muitas vezes nos separavam. 

Eu me identificava com as coisas que ele gostava e vice-versa. Sua 

morte criou um vazio que permanece até hoje e que eu sei nunca 

será preenchido. É exatamente o conceito de perda que tanto faz 

a gente sofrer, e o meu remédio são as boas lembranças das coisas 

que fizemos juntos. Sempre admirei e vou admirar o trabalho e a 

simplicidade do Márcio. Essa admiração me inspira e me ajuda no 

trabalho até hoje. 

manuel ayres Junior | engenheiro de aeroportos e tenente-
coronel da FAB aposentado, Miami/EuA
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Where CAn I SpeAK WITh you, My Son? Where do you fInd 

yourSeLf, ZÉ?

In Icoaraci? In Tefé? At Mamirauá or Amanã? On a flight inside Brazil or 

overseas? I don’t know. I believe that most of the time you were in Brasilia 

at the CNPq, or the Ministry of Science and Technology fighting for the 

creation of the Mamirauá Sustainable Development Institute, much of the 

time forgetting about yourself, finding yourself on a plane in bermudas, 

Japanese sandals and a T-shirt because you were more concerned with 

your work, the thing that drove your life-the conferences and the funding 

to guarantee that the work at the Mamirauá flooded forest Reserve, 

whose local population accepted your teachings for the conservation and 

sustenance of the area where they earned their living with happiness and 

pride because their families’ economic situation and the education of their 

children improved. This aside from the fact that they naturally carried out 

monitoring of the large area of the reserve where they live. 

Two seeds grew from his work, marvelous and well selected: Daniel and 

Lucas, and a forest that, even when flooded, offers a better future for the 

local people and many possibilities for current and local scientists, where 

we hope, with faith in God, and in the work of Ana Rita and her marvelous 

team, for the continuation of this beautiful human and scientific work, for 

Sustainable Development of a nation and lands that are so rich but still 

poor in ideas. 

Iza Do A. C. Ayres

A very interesting person. Always curious, he would easily learn everything 

they taught him. He was kind, playful with everyone, a friend to his children 

and extreme lover of his work.

Helena Ayres Santos | Attorney, Belém/PA

Márcio was always my greatest companion and best friend in spite 

of the geographic distances that often separated us. I identified with the 

things he liked, and vice-versa. His death left an emptiness that remains 

until today, and that I know will never be filled. It’s the idea of loss that 

makes us suffer so much, and my remedy for this are the good memories 

of the things we did together. I always admired and will always admire 

Márcio’s work and his simplicity. This admiration inspires me and helps me 

in my work until today. 

Manuel Ayres Junior | airport engineer and retired lieutenant-coronel 

of  the Brazilian Air force, Miami/UsA

A humble, intelligent, determined person who knew how to be a good 

friend, was happy and obsessed with one cause: the conservation of planet 

Earth so that its future inhabitants may have good living conditions. 

Ana Rita Alves | anthropologist and general director of the IdsM, 

Belém/PA

He had a passion, an interest in people and the preservation of Mamirauá. 

He did what he loved. 

Daniel Lima Ayres | researcher and doctoral candidate in 

computational biology, Washington, d.C./UsA

Márcio was my father. he died when I was 15 years old, but I still miss 

him. sometimes he appears in my dreams when I’m sleeping. 

Lucas Limas Ayres | student of Veterinary Medicine, 

Belo horizonte/MG

I can’t disassociate Márcio from love. I believe that his enormous capacity 

to love is what allowed for the altruism, the generosity, the unselfishness, 

the sacrifice, the persistence, the strength and the patience that came 

through in his professional life and, consequently led to his success. I would 

of course never leave out his intelligence. There are intelligent men, but 

the wise ones, the ones who know how to use their knowledge for the 

general good—good for the sake of good itself, the promotion of peace, the 

pleasure of living an ethical life without being bound by ties to superficial 

issues, work for the dignity of existence, endearment that is shared with 

many and exists on its own account, strength that is never wasted on the 

meaningless things in life and that manages to maintain senses separate 

from sentiment—I believe this wisdom grows out of something beyond pure 

rationality. 

The lack of individualism and regionalism; the concern with the many 

forms in which life is expressed—human, animal, vegetal; the sacrificial 

character of his work; his battle against disease; his charisma; the nobility 

of his ideas; really a gratitude toward life (researching to conserve); among 

other factors, these lead me to think that only a heart full of love is really 

capable of heroic acts, including self-negation for the sake of general 

progress and well-being of humanity. That’s the way I see it. 

Carolina Diniz | independent, Belém/PA

A day before receiving the results of his exams telling him he had cancer, he 

called to tell me he was going to bring me a gift. He brought be a beautiful 

dog, a puppy from a dog he had at his home in Icoaraci. When he got home, 

he called me and with that peculiar laugh and told me it was a Greek gift 

because the dog would give me a lot of work and I would have to buy it a lot 

of food. But Arouk, whose nickname is Negão, is a beautiful black dog with 
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Um dia antes de ele receber seus exames e saber que estava com câncer, 

me telefonou me informando que iria deixar um presente para mim. 

Deu-me um bonito cão, filho do cachorro que ele tinha em sua casa, 

em Icoaraci. Ao chegar em sua casa, com o seu sorriso peculiar, me 

telefonou para me informar que o “presente era de grego”, pois o cão, 

futuramente, me daria muito trabalho e despesa na alimentação (risos). 

No entanto, Arouk, apelidado Negão, é um belo cão negro com olhos de 

cor-de-mel, elegante, dócil com seus donos e alegre como seu doador. 

aline da rin azevedo | biblioteconomista, vice-presidente da 
Sociedade Civil Mamirauá, Belém/PA

Uma perda muito grande para a ciência do país. Ele não só formava 

bons profissionais, mas dava projeção ao nome do País na sua área de 

atuação. Márcio tinha visão de longo alcance sobre o que precisava 

ser feito para a conservação da biodiversidade e tinha os meios 

para fazê-lo. Seu discurso era traduzido em prática e a criação de 

Mamirauá é uma prova muito clara disso.

andrea portela | zoóloga e coordenadora geral de Políticas e 
Programas em Biodiversidade do Ministério da Ciência 

e tecnologia, Brasília/dF

A morte de Márcio teve um grande impacto na minha vida, como 

na de algumas pessoas também. Ele foi um grande articulador, que 

desenvolveu um extraordinário relacionamento humano, e parecia 

fazer amigos com muita facilidade. Lembro de estarmos em um 

apartamento em Nova Iorque, um dia, quando Fernando Henrique 

Cardoso telefonou para saber como ele estava. Ele claramente tocou 

a vida de muita gente. Agora, anos mais tarde, quando amigos de 

Márcio se encontram, inevitavelmente param, alegremente, para 

contar suas histórias favoritas sobre Márcio, das quais há muitas. Ele 

foi uma pessoa única e um ser humano especial – que está muito vivo 

na minha memória.

andrew taBer, zoólogo | Buenos Aires/Argentina

Um homem dedicado à conservação ambiental, muito dedicado à 

família e filhos, competente, simples e de uma honestidade no trato, 

acadêmica e moral. Uma pessoa rara.

deBorah de magalhães lima | antropóloga e professora da 
universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG

Uma pessoa extremamente confiante em sua capacidade de 

abrir novos caminhos pela via de um maior reconhecimento da 

importância da produção de conhecimentos sobre a Amazônia. 

Vivia intensamente a busca por novos caminhos. Um dia era 

muito tempo nessa busca e não podia ser desperdiçado. Tinha uma 

ansiedade muito grande pelos resultados positivos do seu trabalho. 

E também tinha uma impressionante capacidade de estimular 

os jovens pesquisadores. Dele guardo sempre duas importantes 

reflexões sobre o trabalho em grupo. As frases que ele sempre repetia 

poderiam ser resumidas assim: “Não tenham medo de errar, porque 

estamos experimentando e aprendemos com os erros também. Mas 

erremos juntos, quando for o caso”. E também: “Discutam, mas não 

briguem. Muitas instituições acabam por causa de brigas bobas de 

pesquisadores.

edila moura | socióloga e professora da Faculdade de Ciências 
Sociais da universidade Federal do Pará, Belém/PA

Falar de Márcio Ayres desperta vários sentimentos, entre eles a 

saudade. Saudade de um homem simples que, mesmo descendente 

de família abastada, adotou a simplicidade voluntária, como seu 

estilo de vida. Saudade de um diretor que tratava pesquisadores, 

extensionistas não como chefe, mas como colega, dialogando, 

divergindo, concordando. Saudade de um homem que tinha a 

natureza e a biodiversidade como religião. Era católico por tradição, 

porém não era praticante, mas tinha um espírito humanitário. [...] 

Falar de Márcio Ayres também é descrever um paradoxo: de viver a 

vida e, ao mesmo tempo, não cuidá-la como um bem precioso, do qual 

dependia para realizar seus altos sonhos. Amava a vida e tudo o que 

nela floresce, era um biólogo, um primatólogo renomado, por amor e 

vocação, que se embrenhava diariamente, desde o amanhecer até o 

anoitecer, na matas de Mamirauá, fazendo suas pesquisas, inúmeras 

vezes sem se alimentar, porém não esquecendo o cigarro, cujos efeitos 

de longos anos de fumante inveterado lhe custou a vida, ainda jovem 

e cheio de sonhos, muitos deles realizados. E que sonhos! 

elizaBeth gama | bióloga, tefé/AM

Sua morte foi uma grande perda para mim, tanto pessoal quanto 

profissionalmente. Foi uma grande perda para a WCS e para a 

conservação. Passei algum tempo com Márcio quando ele estava 

morando em Nova Iorque e recebendo o tratamento médico. Eu acho 

que todos nós compreendíamos que o prognóstico de longo prazo 

não era bom, mas ficávamos felizes quando o câncer recuava por um 

momento. Quando ele morreu, foi muito triste, embora estar cercado 

por sua família e seus amigos tivesse sua recompensa. Penso muito em 

honey-colored ears, elegant, sweet to his owners and as happy as the man 

who brought him to us. 

Aline Da Rin Azevedo | librarian and vice-president of the sociedade 

Civil Mamirauá, Belém/PA

A great loss for science and for Brazil. He not only produced excellent 

professionals, but also made our country known in his field. Márcio had 

far-reaching vision as far as what needed to be done in order to conserve 

biodiversity and had the means to carry through. He put his beliefs into 

practice and the creation of Mamirauá is very clear proof of this. 

Andrea Portela | zoologist and general coordinator of Biodiversity 

Policy and Programs for the Ministry of science and technology, 

Brasília/df

Marcio’s death had a major impact on my life, as it did on quite a few 

people. He was a great networker, who developed amazing rapport with 

people, and seemed to easily make close friendships, I remember sitting 

in an apartment in New York one day when Fernando Henrique Cardoso 

called on the phone to find out how he was doing. He clearly touched the 

lives of many, many people. Years later, when friends of Marcio bump into 

each other, they inevitably stop to happily tell each other their favorite 

Marcio stories, of which there are many. He was a truly unique and special 

human being — who is still very fresh in my memory. 

Andrew Taber  | zoologist, Buenos Aires/Argentina

He was a man dedicated to environmental conservation, very dedicated 

to his family and his children, competent, humble and very honest in his 

dealings with people, in academia and his morals. A rare person. 

Deborah De Magalhães Lima | anthropologist and professor at the  

Universidade federal de Minas Gerais, Belo horizonte/MG

A person who firmly believed in his capacity to open new pathways 

through increased acknowledgement of the importance of the production 

of knowledge on Amazonia. He lived his quest for new pathways intensely. 

A single day was a long time in this quest and could not be wasted. He 

was very anxious to see the positive results of his work. And he also had 

an impressive capacity to inspire young researchers. I always remember 

two important impressions from our work in groups. The phrases he always 

repeated can be paraphrased like this: “Don’t be afraid to make mistakes, 

because we are experimenting and we also learn from our mistakes,” and 

“Argue, but don’t fight. Many institutions fail because of meaningless 

conflicts between researchers.”

Edila Moura | sociologist and professor at the school of social 

sciences, Universidade federal do Pará, Belém/PA

Speaking of Márcio Ayres brings up many feelings, including nostalgia. 

Nostalgia for an unassuming man who, even though he came from a 

well-to-do family, adopted a simple lifestyle by choice. Nostalgia for a 

director who dealt with researchers and extension practitioners not only 

as their boss but also as a colleague–dialoging, diverging and agreeing. 

Nostalgia for a man for whom nature and biodiversity were a religion. He 

was raised Catholic, but he didn’t practice and had a humanitarian spirit. 

[…] Speaking of Márcio Ayres also means describing a paradox: to live life 

and, at the same time, not care for it as the precious gift it was and that he 

needed to realize his lofty dreams. He loved life and everything that blooms 

in it, he was a biologist, a renowned primatologist because he loved it and 

it was his job. He spent his days from morning to night in the forests of 

Mamirauá doing research, many times without eating but never forgetting 

his cigarettes, whose effects after a lifetime of smoking cost him his life, 

still young and full of dreams, many of which he realized. And what dreams 

they were!

Elizabeth Gama | biologist, tefé/AM

His death was a huge loss to me, both personally and professionally.  It was 

a huge loss to the WCS and to conservation.  I spent quite a bit of time with 

Marcio when he was living in New York and receiving medical treatment.  

I think we all realized that the long term prognosis was not good but we 

delighted when the cancer was beaten back for a while.  When he died it 

was just sad, though being surrounded by family and friends had its own 

reward.  I think of Marcio a lot – not with any great sadness, but with a 

sense of loss of a friend who would have continued to make a difference in 

the world.

John Robinson | primatologist, executive vice president of the Wildlife 

Conservation society in the areas of Conservation and science, 

New York/UsA

He was a charismatic person with a strong personality, tough, eloquent 

and observant. Aside from this, Márcio was a born negotiator. These 

characteristics gave him a huge capacity for leadership. Márcio had a 

strong sense of justice and was unable not to give those who worked their 

due credit.  I believe this is one of the greatest lessons I learned from him 

and I am very careful to carry on this way until today. […] He was a great 

scientist—an idealist who spared no efforts in making his dreams become 

realities. The strongest memory I have o Márcio Ayres is of the person who 
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Márcio – não com um grande pesar, mas com um sentido de perda de 

um amigo que teria continuado a fazer a diferença no mundo

John roBinson | primatologista, vice-presidente executivo da 
Wildlife Conservation Society nas áreas de Conservação 

e Ciência, Nova Iorque/EuA

Uma pessoa carismática, personalidade forte, tenaz, eloquente e 

observadora. Além disso, Márcio era um negociador nato. Estas 

características lhe proporcionaram uma grande capacidade de 

liderança. Márcio tinha um grande senso de justiça, sendo incapaz 

de deixar de reconhecer o mérito de quem trabalhava e dar-lhe o 

devido crédito. Considero isto uma das maiores lições que aprendi 

com ele, e até hoje presto muita atenção para não deixar de agir 

da mesma maneira. [...] Um grande cientista. Um idealista que não 

media esforços para tornar seus sonhos realidade. A memória mais 

forte que guardo de Márcio Ayres é a da pessoa que me ajudou a dar 

os primeiros passos rumo à realização profissional na carreira que eu 

havia projetado para mim

José de sousa e silva Júnior | zoólogo, pesquisador associado do 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém/PA

 
O principal legado de Márcio Ayres para a ciência e o meio 

ambiente no Brasil é a sua visão estratégica de futuro aliada à sua 

capacidade cientifica. Sua contribuição cientifica sempre foi de alto 

nível. E a sua visão futura associada ao conhecimento científico é 

um legado extraordinariamente importante. Mostrou-nos Márcio 

Ayres que o problema ambiental no Brasil tem soluções que passam 

por um processo permanente de ampliação e aprofundamento 

do conhecimento associado à gestão de recursos naturais e à 

capacitação de recursos humanos. Desta forma, temos um exemplo, 

um modelo de alto nível, bem sucedido e que pode ser duplicado, 

triplicado (com devidas alterações para as condições regionais). A 

integração de Ciência, Tecnologia e Inovação com o desenvolvimento 

da sociedade e a transformação social são um dos legados mais 

importantes de Márcio Ayres para o Brasil. 

José galizia tundisi | presidente do Instituto Internacional de 
Ecologia e presidente do Conselho de Administração do Instituto de 

desenvolvimento Sustentável Mamirauá, São Carlos/SP

Quando ele estava doente em Nova Iorque, nos tornamos muito 

próximos e, durante uma de suas visitas a Woodstock, ele me 

perguntou se eu poderia fazer a figura de uma mãe-natureza que 

seria instalada na sede da reserva. Ele me pediu uma figura totêmica 

para ajudar a proteger a abundância natural de beleza daquela 

área magnífica. Eu estava tão inspirada pela vida e pelo trabalho 

de Márcio que fiquei orgulhosa de contribuir com uma escultura. 

Quando pudemos viajar pela reserva, era claro que todas as pessoas 

com as quais fizemos contato veneravam e adoravam Márcio. Sua 

morte pareceu algo tão errado para mim. Por que levar esse homem 

incrível, tão devotado aos outros, quando ele tinha tanto ainda para 

fazer e proteger?

kathy ruttenBerg | artista plástica, Woodstock/EuA

Até hoje, sinto saudades dele, dos papos, das conversas sobre 

conservação da natureza, sobre a Amazônia, e do besteirol que 

a gente conversava para curtir, jogando conversa fora mesmo. O 

Márcio era muito brincalhão, a gente fazia muita piada e brincava. 

Não era uma amizade só de trabalho. Eu tenho saudades do amigo, e 

depois, do pesquisador, do cientista, do conservacionista e do grande 

marqueteiro da Amazônia e de Mamirauá que ele era. Ele morreu 

muito cedo, e teria feito muito mais pela Amazônia se ainda estivesse 

vivo. Ainda não surgiu ninguém do tope dele e com a capacidade 

que ele tinha de realizar as coisas e inspirar os outros a realizar. Nós 

conversávamos que se a gente planta uma ideia e alguém toma essa 

ideia para si, tanto melhor. Essa pessoa vai achar que teve essa ideia 

e vai lutar mais por ela, vai perfilhar a ideia e tentar fazer melhor. 

Muita coisa que anda por aí foi plantada assim.

luiz ClÁudio marigo | fotógrafo, Rio de Janeiro/RJ

O que nunca vou esquecer e que sempre falo aos meus alunos da 

Biologia da UEA: o dr. Marcio marcou a historia da ciência na 

Amazônia, não só como primatólogo, mas como um dos maiores 

conservacionistas de nossa época. Ele teve a ousadia de criar as 

reservas Mamirauá e Amanã, devido a sua preocupação com a 

destruição da várzea, ambiente rico em diversidade. Sempre utilizo 

suas pesquisas nas minhas aulas sobre Ecologia. Um dos momentos 

mais felizes da minha vida foi a aceitação que ele teve em me 

orientar, quando eu não tinha mais esperanças de fazer o doutorado.

luCiane lopes | zoóloga, professora da universidade Estadual 
do Amazonas, Manaus/AM

Pessoalmente, significou a perda de uma pessoa com quem podia 

trocar ideias de forma objetiva, alguém que me ajudava a pensar 

melhor no que projetar para o futuro, um cara engraçado, cheio de 

helped me take my first steps toward becoming the professional I wanted to 

be and having the career I wanted for myself.

 José De Sousa E Silva Júnior | zoologist and associated researcher at 

the Museu Paraense emílio Goeldi, Belém/PA

The main legacy that Márcio Ayres left for science and environment in Brazil 

was his strategic vision for the future together with his scientific capacity. 

His scientific contributions were always on a high level. And his vision of the 

future together with his scientific knowledge is an extraordinarily important 

legacy. Márcio Ayres showed us that Brazil’s environmental problem has 

solutions that involve a permanent process of increasing and deepening 

knowledge about the management of natural resources and the training 

of human resources. We now have a very successful example, a model of 

the highest quality that can be copied again and again (and adapted to 

different regions). The integration of Science, Technology and Innovation 

with the development of society and social transformation is one of the most 

important legacies that Márcio Ayres left Brazil. 

José Galizia Tundisi | president of the Instituto Internacional de 

ecologia and president of the Administrative Council of the  Instituto 

de desenvolvimento sustentável Mamirauá, são Carlos/sP

When he was sick in NYC we became very close and during one of his visits 

to Woodstock he asked if I could make a mother nature figure which would 

reside at the headquarters of the reserve. He had asked for a totem figure 

to help protect the natural bounty of beauty of this magnificent area. I 

was so inspired by Márcio’s life and work that I was proud to contribute a 

sculpture. When we would travel around the reserve, clearly all the people 

we came in contact with worshiped and adored Márcio.

His death seemed so wrong to me, why take this amazing selfless man 

when he has so much more work to do to save and protect!

Kathy Ruttenberg | artist, Woodstock/UsA

I miss him even today, the talks we had about nature conservation, about 

Amazonia, and just the stupid things we would talk about to pass the 

time, having fun. Márcio was very playful. We would play and kid around 

a lot. We weren’t just work friends. I miss him first as my friend, and then 

as a researcher, a scientist, a conservationist and the great marketer of 

Amazonia and Mamirauá that he was. He died very young and would have 

done much more for Amazonia if he were still alive. Nobody has been able 

to fill his shoes and do the things he did, or inspire others to do them. We 

used to say that if we plant an idea and somebody takes this idea on for 

themselves, all the better. This person will think they had the idea first and 

will fight more for it, adopt it and try and make it better. Many things going 

on out there were planted that way. 

Luiz Cláudio Marigo | photographer, rio de Janeiro/rJ

What I will never forget and always tell my Biology students at UEA is: Dr. 

Márcio made science history in Amazonia, not only as a primatologist, but 

as one of the greatest conservationists of our time. He had the daring to 

create the Mamirauá and Amanã reserves because of his concern about 

the destruction of the varzea, a diversity-rich environment. I always use 

his studies in my Ecology classes. One of the happiest moments of my life 

was when he said he would be my advisor at the time when I had run out of 

hope that I would be able to do my doctorate.

Luciane Lopes | zoologist and professor at the Universidade estadual 

do Amazonas, Manaus/AM

Personally, it meant the loss of a person with whom I could exchange ideas 

in an objective manner, someone who helped me to think more about what 

I could project for the future, a funny guy who always told jokes and didn’t 

carry prejudices. Did you know that most of the students in his first group 

were gay and because of this the other researchers made a lot of jokes 

about him? He was a true friend and knew how to live life. 

Marcus Fernandes | biologist and  professor at the Coastal studies 

Institute, Universidade federal do Pará, Bragança/PA

Exceptional at making things happen, and passionate about Amazonia, 

biology, and life in general. He left us too soon. We miss him very much. He 

left roots, which bore fruit. 

Maria Teresa Piedade | biologist in the Aquatic Biology and Limnology 

department at the National Institute for Amazonian research, 

Manaus/AM

In 2001, the year I left Tefé to finish my master’s degree in Minas, a couple 

of times during my walks I saw a figure on the street in front of me, wearing 

sandals, bermudas, holding a cigarette in hand as he always did, with 

disheveled hair thinning and graying, just as he always was. Many times I 

wanted to call out to him. I already knew that Márcio was sick, but around 

that time I received the news of his death. The image that stays with me is 

of a restless person, ahead of his time, a humanistic ecologist. 

Marise Reis | sociologist, Belo horizonte/MG

Marcio had a lot of talent, and was a great strategist, which is rare among 

researchers. It’s rare to have people in this field that think ahead, beyond 
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piadas, desligado de certos preconceitos. Você sabia que a maioria 

dos alunos que formaram seu primeiro grupo eram gays e que, por 

conta disso, os outros pesquisadores faziam muita piada com ele? Um 

cara amigo e de bem com a vida.

marCus Fernandes | biólogo e professor do Instituto de Estudos 
Costeiros da universidade Federal do Pará, Bragança/PA

Um excepcional realizador e um apaixonado pela Amazônia, 

pela vida biológica e pela vida em geral. Foi cedo. Deixou muitas 

saudades. Deixou raízes. Frutificou.

maria teresa piedade | bióloga do departamento de Biologia 
Aquática e Limnologia do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia, Manaus/AM

Em 2001, quando deixei Tefé e vim para Minas fazer meu mestrado, 

um par de vezes, ao fazer minhas caminhadas na rua, vi a figura 

de um homem de costas, de sandálias, bermuda, cigarro na mão, 

como não podia deixar de ser, com os cabelos ralos desalinhados 

e grisalhos, bem como ele costumava andar. Várias vezes quis 

interpelá-lo. Já sabia que Márcio estava doente, mas nesses dias 

eu receberia a notícia de sua morte. Guardo a imagem de um ser 

inquieto, à frente de seu tempo, de um ecólogo humanista. 

marise reis | socióloga, Belo Horizonte/MG
 

Márcio era de muita habilidade, muito estrategista, o que é raro entre os 

pesquisadores. É raro ter pessoas nessa área que pensem à frente, além 

de seus próprios trabalhos. Nesse sentido, o perfil dele era pioneiro.

marluCia martins | bióloga e pesquisadora associada do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, Belém/PA

“A morte de Márcio, para mim, foi a perda de uma das pessoas 

na WCS pelas quais eu mais tinha respeito e de quem eu era mais 

próxima. Isso também significou a perda prematura de um dos 

mais produtivos conservacionistas no mundo. Eu nunca conheci 

alguém igual a Márcio. Ele era tão competente, mas tão modesto, 

tão tranquilo, tão bem-humorado (seus e-mails piadas são famosos!). 

Ainda posso ouvir sua voz ao telefone. Eu atendia o telefone e tudo o 

que eu ouvia era: “Martha?”, e sabia imediatamente quem era, antes 

que ele dissesse: “Márcio” 

martha sChwartz | secretária aposentada da WCS, 
Nova Iorque/EuA

Há muitas memórias a contar sobre Márcio. A capacidade de 

combinar o rigor científico com o humor humano é algo de que gosto 

muito em Márcio. Com seu humor conseguiu trabalhar em situações 

difíceis e com personalidades difíceis, e com seu rigor científico 

conseguiu atrair cientistas de renome de todo o mundo.

miguel pinedo-vasquez | ecólogo e professor da universidade 
de Columbia, Columbia/EuA

Alegre, bom amigo, muito franco, muito aberto, não tinha mistério no 

que ele fazia. Eu gostava demais dele, gostava demais como se fosse 

um sobrinho meu. [...] O Márcio era um grande idealista. Para ele, a 

Amazônia era tudo. Então, a história é essa.

paulo emílio vanzolini | zoólogo, compositor e ex-diretor do 
Museu de Zoologia da universidade de São Paulo, 

São Paulo/SP

Márcio foi um de meus melhores amigos e nós tínhamos muito em 

comum. Eu fiquei devastado com sua morte, e tão jovem. Eu ainda 

tenho guardadas memórias dele e, de diversas maneiras, ainda penso 

nele como se ele estivesse conosco.

russell mittermeier | primatologista e presidente do 
Conservation International, Arlington/EuA

Se não tivesse tido a vida subtraída tão precocemente, Márcio 

Ayres possivelmente ofereceria muito mais à ciência e à Amazônia. 

A data de seu falecimento coincide com a de meu aniversário. Esta 

superposição despertou-me uma sensação inusitada sobre o elo entre 

vida e morte, nascer e partir, de que, pensando-se numa perspectiva 

naturalista, com a morte trazemos vida. A perda de alguém com 

quem dividimos bons momentos sempre deixa, ao lado da cicatriz 

da ausência, alguma lição que nos motiva a continuar, a crescer e 

criar. A morte de Márcio Ayres despertou-me o ânimo de prezar seu 

legado moral e ideais. A vontade de continuar, de alguma forma, o 

que ele iniciou, de dedicar a atenção justa, com coração e mente, para 

a floresta amazônica, assumindo-se o que ele pregava: conhecendo-se 

se pode conscientizar; conscientizando-se se pode conservar.

suely marques aguiar | zoóloga, pesquisadora do Museu Paraense 
Emílio Goeldi, Belém/PA

A morte do Márcio, além da perda de um amigo e apoio às minhas 

atividades com os botos na RDSM, foi, acima de tudo, a perda de um 

importante conservacionista, de uma pessoa jovem e que poderia 

ainda fazer muito pela Amazônia e pela conservação dessa região, 

the bounds of their own work. In this sense, he was a pioneer. 

Marlucia Martins | biologist and associated researcher at the 

Museu Paraense emílio Goeldi, Belém/PA

Márcio’s death for me was the loss of one of the people in WCS I most 

respected and felt closest to.   It also meant the very untimely loss of one of 

the most effective conservationists in the world.   I had never known anyone 

quite like Márcio.  He was so accomplished, yet so modest, so unflappable, 

so humorous (his e-mail jokes are famous!). I can still hear his voice on the 

phone.   I would pick up and all I had to hear was “Martha?” and I knew 

instantly who it was before he said, “Márcio”.  

Martha Schwartz | secretary of the WCs (retired)/New York, UsA

There are many memories to share about Márcio. His ability to mix 

scientific exactness with a human sense of humor is something that I really 

liked about him. His humor helped him to work in difficult situations and 

with difficult personalities, and his scientific exactness enabled him to 

attract renowned scientists the world over. 

Miguel Pinedo-Vasquez | ecologist and professor at Columbia 

University, New York /UsA

Happy, a good friend, very honest, very open, there was nothing mysterious 

about what he did. I was very fond of him, I was fond of him as if he were 

my nephew. […] Márcio was a great idealist. For him, Amazonia was 

everything. That’s it. 

Paulo Emílio Vanzolini | zoologist, composer and ex-director of the 

Museum of Zoology, Universidade de são Paulo, são Paulo/sP

Marcio was one of my best friends, and we had a lot in common.  I was 

devastated by his death, and the fact that he died at such a young age. I still 

have fond memories of him, and in many ways think about him as if he were 

still with us. 

Russell Mittermeier | primatologist and president of Conservation 

International, Arlington/UsA

If his life hadn’t been taken from him so early, Márcio Ayres would possibly 

have offered much more to science and to Amazonia. He died on my 

birthday. This coincidence awoke in me a new sensation about the link 

between life and death, birth and departure. From a naturalist perspective, 

that death brings life. The loss of someone we share good moments with 

always leaves us, together with the scar left by their absence, a lesson 

that motivates us to keep going, to grow and to create. Márcio Ayres’ 

death awoke in me the desire to honor his moral legacy and his ideals. The 

desire to in some way carry on what he started, to dedicate well-deserved 

attention, with heart and mind, to the Amazonian forest. To take on what 

he taught: in knowing yourself, you can become conscious; in becoming 

conscious, you can conserve. 

Suely Marques Aguiar | zoologist, researcher at the Museu Paraense 

emílio Goeldi, Belém/PA

Márcio’s death, aside from meaning the loss of a friend and the support 

for my work with the botos at the MSDR, above all meant the loss of an 

important conservationist, a young person who could still have done much 

for Amazonia and the conservation of the region, of other regions in Brazil 

and other tropical regions. 

Vera Silva | zoologist and head of the Aquatic Mammals Laboratory at 

the National Institute for Amazonian research,  Manaus/AM

I don’t think I had ever cried at 3 in the afternoon until that day. 

I opened the package and leafed through the pages of the book all the way 

to the end. I cried like a boy who had lost a friend and hadn’t fully realized 

it. I cried for Márcio, for Amazonia, for every one of us and for myself. 

Thank you for giving me this moment which came in the autumn of my life, 

at a time when I am able to appreciate it. A warm embrace. 

Cristovam w. Picanço Diniz | head of the Laboratory of 

Neurodegeneration studies and Infection at the João de Barros Barreto 

University hospital, Belém/PA (sent after the release of the first 

edition of this biography).
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de outras áreas no Brasil e em regiões tropicais.

vera silva | zoóloga e chefe do Laboratório de Mamíferos 
Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Manaus/AM

Acho que nunca tinha chorado às 3 horas da tarde. Então, esse dia 

chegou.

Fui abrindo o pacote e folheando o livro, até que cheguei ao fim. 

Chorei como um menino que perdeu um amigo e não tinha se dado 

conta ainda da perda. Chorei pelo Márcio, pela Amazônia, por cada 

um de nós e por mim mesmo. Obrigado por ter me proporcionado esse 

momento que chega no outono da vida e ainda me encontra capaz de 

sentir. Abraço amigo.

Cristovam w. piCanço diniz | Chefe do Laboratório de 
Investigações  em Neurodegeneração e Infecção do Hospital 

universitário João de Barros Barreto, Belém/PA (depoimento 
recebido por ocasião do lançamento da primeira edição desta 

biografia).
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Que vivam  
as imagens!

É de se imaginar a cena. “Façam fila”. os empregados da casa 
da vó Alda, um atrás do outro, produzidos, fazendo caras e 
bocas para o fotógrafo, um moleque. Filmes e mais filmes 

na máquina. Clique, clique. A surpresa (ainda deveria ser surpresa?) 
viria depois, com a ampliação das fotos: faltava a perna de um, a 
cabeça de outro, ou faltava o corpo quase todo. tudo planejado. 
Zé Márcio se divertia com aquilo. Era mais uma das suas inúmeras 
brincadeiras para o aborrecimento das vítimas. Queixas e mais 
queixas para os pais do fotógrafo, mas de que adiantavam? Fazia o 
mesmo com a família.

Era genuíno o gosto de Márcio por fotografia e ele levava isso 
a sério. Ia a fundo, estudava, pesquisava, testava, obcecado por 
conhecer o como e o porquê das coisas, e ver seus resultados. Aos 
13 anos tinha um estúdio dentro de casa para suas experimentações. 
desse jeito apurou seu senso estético, moldou um olhar maduro, 
desenvolvendo uma fotografia correta e amadora, no melhor sentido. 
Quando desenvolvia suas pesquisas de campo para o mestrado, 
fez a fotografia de uma índia amamentando o filho, e a imagem foi 
utilizada por Manuel Ayres, quando secretário de Saúde do Pará, 
na campanha de estímulo à amamentação. Mas são os seus ensaios 
sobre as reservas Mamirauá e Amanã os melhores exemplos da 
sensibilidade visual alimentada ao longo da vida.

As imagens de Márcio nesses ensaios apresentam recortes 
convencionais, com uma estética pictorialista. Ele explora bem 
os claros e escuros da floresta, as entradas de luz, os contrastes 

Zezinho encarando Zé Márcio: quem vai ganhar essa? | © luiz cláuDio MaRigo

Zezinho challenges Zé Márcio: who will come out on top? | © Luiz Cláudio Marigo
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QuE VIVAM AS IMAGENS! | MAY the IMAGes LIVe!

da luminosidade na vegetação e nas águas. Há uma busca pelo 
geométrico e pela simetria, resultando na sensação de equilíbrio e 
paridade, e no desenho de ângulos e arcos, sobretudo nas imagens 
que descrevem movimentos, como as de crianças tomando banho 
de rio. os retratos dos moradores das reservas são delicados, e o 
modo como as pessoas encaram a câmera mostra que a aproximação 
do fotógrafo é amistosa, natural, não invasiva. Márcio estava, 
afinal, em casa e todos os conheciam. Além disso, o próprio lugar 
se entrega ao olhar, mas é preciso saber deixar-se seduzir. As 
fotografias dele estão plenas dessa sedução. Quem já viu, sabe.

“Eu quase não vi o Márcio fotografando, mas via suas fotografias 
e conversávamos sempre sobre fotografar, é claro”, afirma Luiz 
Cláudio Marigo. “Ele era muito bom fotógrafo. tinha uma visão, ou 
olhar, muito intuitiva, direta e objetiva, isto é, ele via uma cena que 
lhe agradava e fotografava logo, captava a cena imediatamente. Não 
ficava ‘rodeando’ a cena pensando em aspectos técnicos, e com isso 
não perdia a espontaneidade de sua visão ou dos personagens da 
foto. Ele não pensava muito em técnica, mas via a composição, o 
enquadramento, a expressão das pessoas, a atmosfera do lugar, o 
ritmo. o resultado era uma fotografia muito espontânea, iluminada 
pela beleza, simples e que falava logo ao coração do espectador. Para 
mim, essas são exatamente algumas características de boa fotografia. 
o que tocava o Márcio eram os aspectos estéticos, da visão, não a 
técnica. Em ciência, o Márcio tinha uma cabeça muito clara, racional, 
mas na fotografia não era muito técnico - e isso é bom”.

Em 2001, Márcio e o artista plástico e fotógrafo norte-americano 
Ian dietrich Lafferty percorreram as reservas, cada um indo para 
um lado diferente, para compor ensaios fotográficos que, depois, 
resultariam em uma exposição conjunta em Nova Iorque, em 
2002, no atelier do artista. A ideia era divulgar o trabalho de José 
Márcio nas reservas e conseguir patrocínio para a edição do livro 
do ambientalista sobre Amanã. Intitulado Marcio’s Amanã, o livro 
foi publicado posteriormente à morte do cientista, patrocinado pela 
WCS e editado pelo amigo Ian.

“Lamentei que, por causa das circunstâncias desfavoráveis e, 
claro, depois de sua trágica morte, a fotografia de Márcio não tivesse 
a visibilidade e a atenção devidas. Então tive a ideia do livro como 
um memorial à sua pessoa, mostrando seu trabalho fotográfico, 
complementando-o com textos para dar um belo retrato dele como 
pessoa, cientista, ser humano carismático”, explica Ian.

Para ele, a experiência vivida ao lado de Márcio naqueles 
dias nas reservas foi intensa e divertida. Márcio fazia as vezes de 

fotógrafo e diretor de fotografia, orientando seus modelos, mas 
fazia tantas brincadeiras que as pessoas até esqueciam da sessão 
fotográfica. Ian o percebia tão integrado àquela vida como se fizesse 
parte da paisagem. E como se dedicou intensa e obsessivamente 
àquele exercício. “Penso que as fotografias são o melhor testemunho 
do forte e apaixonado vínculo emocional de Márcio com tudo o que 
fosse a vida naquelas reservas”, argumenta o amigo.

a História de uma FotoGraFia
Márcio também fez uma parte da documentação para sua tese de 
doutorado sobre o uacari-branco. Imagens com certas características 
para a melhor visualização e identificação científica dos animais. 
No entanto, esse trabalho já contou com a colaboração de Marigo, 
a quem Márcio conheceu no início dos anos de 1980, quando ainda 
estava pesquisando em Aripuanã, pelo Inpa.

Marigo tem uma extensa documentação de Mamirauá e do 
uacari-branco, e quando os dois decidiram levar adiante a ideia 

Ian dietrich Lafferty, 2001

Luiz Cláudio Marigo, 1985

MAy The IMAgeS LIve!
one can imagine the scene. “Line up.”  the servants at Grandma 

Alda’s house, lined up single-file, in costume, make funny faces for the 

photographer, just a kid. rolls upon rolls of film in the camera. Click, 

click, click. the surprise (was anyone surprised?) came later, when the 

photos were enlarged: one person missing a leg, the other her head, or 

almost the entire body of another—all part of his plan. Zé Márcio had 

a great time with it. It was just one in a long line of jokes played on his 

victims. everyone would complain to the photographer’s parents, but 

what good would it do? he did the same thing with his family.

Márcio had a genuine liking for photography and he took it seriously. 

We would immerse himself, studying, researching, experimenting and 

obsessing over the hows and the whys of things, wanting to see the 

results. At 13, he had a studio in the house dedicated to his experiments. 

there, he refined his aesthetic taste, shaped a mature eye, and learned 

how to do good amateur photography. When he was doing the field 

research for his master’s degree, he took a photo of a native woman 

nursing her child which was used in a breastfeeding campaign by the Pará 

state health department when Manuel Ayres was secretary of health. 

But his photo essays on the Mamirauá and Amanã reserves are the best 

examples of the visual sensitivity sustained throughout his lifetime. 

Márcio’s images in these pieces boast traditional cropping and 

pictorial aesthetics. he uses the light and dark of the forest, the breaks 

of light, the contrasts of luminosity on the vegetation and the water. 

he uses geometry and symmetry, resulting in a sensation of balance 

and consistency. he also uses angles and arches especially in images 

describing movement like those of children bathing in the river. the 

portraits of the reserves’ inhabitants are delicate and the way in 

which the people look at the camera shows that they have a friendly 

relationship with the photographer—natural, non-invasive. Márcio 

was, after all, at home and everyone knew him. And the place itself is a 

wonder to look at, but one must let oneself be seduced by it. his photos 

are full of this seduction. those who have seen them know. 

“I almost never saw Márcio taking photographs, but I saw his photos. 

And we would always talk about photography, of course,” affirms Luiz 

Cláudio Marigo. “he was a very good photographer. he had a very 

intuitive eye—very direct and objective, meaning that when he saw a 

scene that he liked he would photograph it right away, immediately 

capturing it. he didn’t walk around and around the scene thinking about 

technical aspects, so he didn’t lose the spontaneity of his vision or of the 

people in the photo. he didn’t think much about technique, but saw the 

composition, the framing, the people’s expressions, the atmosphere of 

the place, the rhythm. the result was very spontaneous photography, 

simple and illuminated by beauty that spoke directly to the heart of 

the spectator. to me, these are some of the characteristics of good 

photography. What touched Márcio were the aesthetic aspects, visually 

not technically. In science, Márcio had a very clear rational head but in 

photography he wasn’t very technical. It’s a good thing.”

In 2001, Márcio and North American artist and photographer Ian 

dietrich Lafferty traveled separately around the reserves composing 

photo essays that were later shown in New York in 2002 at the artist’s 

gallery. the idea was to publicize Márcio’s work on the reserves and 

raise funding to publish the environmentalist’s book on Amanã. entitled 

Marcio’s Amanã, the book came out after his death, sponsored by the 

WCs and edited by his friend Ian. 

“I really regretted that, due to the unfavorable circumstances and of 

course his tragic death, Márcio’s photography hadn’t received its due 

visibility or attention. so I had the idea of the book as a memorial to 

him, showing his photography, complementing it with texts to convey 
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de transformar a área de pesquisa em uma estação ecológica, 
as imagens de Marigo se tornaram uma peça estratégica de 
convencimento das autoridades. E continuaram a sê-la muito depois, 
para a divulgação da reserva, com vistas a atrair os olhos da mídia 
e de investidores. “Mamirauá, para mim, é parte da minha vida e 
parte importante do meu trabalho, da minha história profissional. 
Meu trabalho de fotografia adquiriu importância social quando o 
projeto da reserva deu certo e o Mamirauá continuou avançando e 
preservando aquela região de várzea. Sinto carinho e orgulho de ter 
feito isso, e adoro a região, a mata, os bichos, a paisagem, as pessoas, 
etc. o Mamirauá é a minha casa na Amazônia”, confessa.

Marigo fotografou o próprio José Márcio por diversas vezes, 
inclusive com o uacari-branco. É dele uma das imagens mais 
conhecidas dessa dupla: Márcio e o uacari frente a frente dentro 
de um barco, os dois muito parecidos, muito brancos e unidos pela 
calvície. É uma imagem emblemática da relação homem-natureza. 
Mais interessante é saber como foi produzida essa foto. 

o macaco em questão era um velho conhecido, o Zezinho, 
encontrado aprisionado e domesticado na casa de moradores 
da reserva. Levado para a sede do instituto em tefé, tornou-se o 
mascote do programa de ecoturismo, dando nome à pousada. É um 
sujeito bastante fotogênico, aparecendo na maior parte das imagens 
de divulgação de Mamirauá.

Marigo estava justamente fotografando o Zezinho com uma 
teleobjetiva de 800 milímetros, lente com alto poder de aproximação, 
dessas utilizadas na cobertura de jogos de futebol. Márcio estava na 
voadeira, quando, num zás, Zezinho desceu das árvores e foi encarar 
o cientista dentro da embarcação. “Nesse momento, fiz aquela foto e 
só deu tempo de fazer aquela foto! depois, o Márcio me contou que, 
quando o Zezinho o encarou, ele baixou os olhos para não desafiá-lo, 
pois encarar um macaco é uma atitude agressiva, assim como um 
homem encara outro na rua, desafiando-o”, relata o fotógrafo. do alto 
de seu conhecimento científico, Márcio curvou-se diante da natureza, 
evitando o confronto.

Márcio gostava do reino das imagens. Não era à toa que vivia de 
binóculo a postos, perscrutando as coisas distantes. Vivia em paz 
inclusive com a sua autoimagem, por isso está muito à vontade nos 
registros. Que vivam as suas imagens!

a beautiful portrait of him as a person, a scientist and a charismatic 

human being,” explains Ian. 

to him, the experience of traveling through the reserves together 

with Márcio for those few days was intense and fun. Márcio sometimes 

acted like a photographer and director of photography, orienting his 

subjects, but he made so many jokes that the people would actually 

forget they were being photographed. Ian perceived him to be so 

integrated with the place that he became part of the landscape. “I think 

these photographs are the best testimony there is of the strong and 

passionate emotional connection Márcio shared with all the life on those 

reserves,” states his friend. 

tHe stoRY oF A PHotoGRAPH

Márcio also did part of the documentation for his doctoral thesis on 

the bald-headed uakari, including images stylized in such a way as to 

make it easier to see and identify the animals scientifically. Marigo, who 

Márcio met at the beginning of the 1980s when he was still doing INPA 

research in Aripuanã, also collaborated on this work. 

Marigo has extensive documentation of Mamirauá and the bald-

headed uakari, and when the two decided to go ahead with the idea 

of transforming the research area into an ecological station, Marigo’s 

images became strategic pieces for convincing the authorities. they 

continued to be used much later in publicizing the reserve with the 

intent of attracting the media and investors. “Mamirauá is part of my 

life and an important part of my work, of my professional history. My 

photographic work gained social meaning when the reserve project 

came through and Mamirauá kept growing and preserving that region of 

várzea. the work is very dear to me and I’m proud to have done it. And 

I love the region, the forest, the animals, the landscape, the people, etc. 

Mamirauá is my home in Amazonia,” he confesses. 

Marigo photographed José Márcio himself a number of times, 

including with the bald-headed uakari. one of the most well-known 

images of the pair is his: Márcio and the uakari facing each other off in 

a boat, each resembling the other, both “wearing” white and bald. It is 

an emblematic image of the relationship of man with nature. But what’s 

really interesting is the story of how this photo was taken. 

the monkey in the photo is Zezinho, an old acquaintance who was 

found locked up as a pet in the home of a family on the reserve. taken to 

the institute’s headquarters in tefé, Zezinho became the mascot for the 

ecotourism program and the local bed and breakfast was named after 

him. he is a very photogenic subject and appears in most of Mamirauá’s 

publicity images. 

Marigo was photographing Zezinho with an 800mm telephoto lens, 

the powerful type used to photograph sporting events. Márcio was in 

the boat when all of a sudden, Zezinho jumped down from the trees into 

the boat and looked the scientist right in the face. “right then, I took the 

photo—there was only time to take that one shot! Later, Márcio told me 

that when Zezinho looked him in the eye, he lowered his eyes so as not to 

challenge him because looking a monkey in the eye is an aggressive act, 

like a man taking on another man on the street, threatening him,” tells 

the photographer. from his high level of scientific knowledge, Márcio 

lowered himself before nature, avoiding confrontation. 

Márcio liked the kingdom of images. It was no mistake that he always 

had binoculars around his neck, scrutinizing things in the distance. he 

was at peace even with his self-image, which is why he always looks so 

calm in photos. May the images live!

QuE VIVAM AS IMAGENS! | MAY the IMAGes LIVe!
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Na página anterior, tempo da cheia, a floresta alagada na Reserva 
Amanã | © José MáRcio ayRes

Nesta página, em Amanã, o cotidiano sobre as águas por vários meses |  
© José MáRcio ayRes

Previous page, rainy season, flooded forest on the Amanã Reserve |  
© José Márcio Ayres

this page, at Amanã, daily activities take place on the water for months 
at a time | © José Márcio Ayres
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Convivência intensa: Márcio Ayres circulava pelas reservas e proseava com seus moradores como um velho conhecido | © JoSÉ MÁRCIo AYRES
Closely acquainted: Márcio Ayres was very present on the reserves and talked with locals like an old friend| © José Márcio Ayres

Lida de adulto, lição de menino: o volume das águas dos rios e das chuvas dá o ritmo da vida na várzea amazônica | © JoSÉ MÁRCIo AYRES
Work for adults, lessons for children: the level of water in the rivers and the rains determine the rhythm of daily life in the Amazonian varzea| © José Márcio Ayres
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olhares para o horizonte: uma geração que aprende a viver de modo sustentável, com muitos desafios ainda pela frente | © JoSÉ MÁRCIo AYRES
Looking to the horizon: a generation learning to live in a sustainable manner, with many challenges ahead | © José Márcio Ayres

Retratos feitos para o álbum Amanã: fazendo piada e brincando com os moradores, Márcio Ayres arrancava sorrisos | © JoSÉ MÁRCIo AYRES
Portraits taken for the Amanã album: making jokes and playing around with the locals, Márcio Ayres would draw out smiles | © José Márcio Ayres
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umA lEmbrAnçA POuCO COnVEnCiOnAl
Zé Márcio era seu nome. Filho de Iza e Manuel, pai de daniel e 
Lucas, o primo da minha amiga Ana Rita. Aquele doutor, nem 
parecia doutor, andava eternamente de camiseta, apressado a 
pensar nos próximos passos do Mamirauá. um moço sonhador! 
Sonhou com uma reserva lá no Solimões e tanto fez que a 
transformou em instituto. Não era um Instituto “para inglês ver”, 
era um sonho plausível para os caboclos que se referiam a ele 
com reverência. Não a reverência cultivada pelos sábios, mas 
por um igual que pelejava com eles pela manutenção da várzea, 
por uma vida digna, por um dia de chuva ou de sol, sem temores. 
Vi o entusiasmo das mulheres que falavam sobre o Mamirauá, 
lá no Acre, falavam da área como mina de ouro, mas não a 
mina que gera ganância, mas a mina que é cultivada e cuidada 
diuturnamente.

Para Márcio, tudo era festa quando o assunto era Mamirauá, 
embora a luta tenha sido dura. Especialmente nos últimos meses. 
Mas ele manteve-se fiel ao sonho, não o abandonou, apesar da 
dor e do câncer que o consumiu. Agora deve estar no caminho da 
Via-láctea a mirar o Mamirauá.

Com ele conversei muitas vezes, admirava seu ânimo, seu 
entusiasmo. Suponho que sobre eles, os Maku, companheiros 
de meu outro amigo que se foi, Jorge Pozzobon, diriam: “Este, 
como o guerreiro Jorge, tem alma!”. uma alma doce, que deixa 
saudade sublinhada, doída, corroendo todos que somos seus 
companheiros na luta pelo fazer ciência comprometida, em uma 
tão esquecida Amazônia.

Márcio, este Zé que deixa saudades, foi um cientista de valor, 
comprometido até a alma com os nossos destinos, destinos de 
amazônidas a quem pouco interessa se o benefício é aqui ou 
alhures, interessa que seja para e na Amazônia. Se não fosse 
verdade, sendo paraense, não teria lutado pelo paraíso em tefé, 
no Amazonas. Afinal, herdeiro de Ayres e erudito, como Manuel, 
sabe que a província será sempre do Grão-Pará e do Rio Negro. 

Aos homens de bem os limites não interessam, quando o bem-estar 
fala mais alto.

Espero que, em respeito à memória de Márcio, a dor de Ayres, 
a saudade da Carol, a esperança de todos nós e a população de 
Mamirauá, o tesouro criado pelo Zé seja mantido. Que a política não 
destrua o amor de Márcio pelas gentes e o sonho de uma Amazônia 
justa, que passa tanto pela preservação do uacari, como das pessoas, 
do cidadão.

Márcio, olha por nós. E tu, que não rezavas, ora pelos ignorantes 
e puxa-lhes as orelhas, caso voltem as costas ao projeto que, na luta 
pela utopia, tornaste realidade.

Jane Felipe Beltrão | Professora de Antropologia da 
universidade Federal do Pará, 

Belém, 11 de março de 2003.

Escritos Writings

An unConvenTIonAL MeMory

Zé Márcio was his name. the son of Iza and Manuel, father to 

daniel and Lucas, a cousin of my friend Ana rita. the doctor who 

never seemed like a doctor, always wearing t-shirts and in a hurry to 

ponder the next steps of the Mamirauá. A dreamer! he dreamed of 

a reservation up there on the solimões [river], so much so that he 

transformed it into an institute. It was not an institute in name only, 

it was a plausible dream for the caboclos who revered him. Not the 

reverence one holds for the knowledgeable, but the reverence for an 

equal who fought with them to preserve the flooded forests, for a life 

worth living, for rainy or sunny days, fearlessly. I saw the enthusiasm 

of the women in Acre speaking about Mamirauá; they talked about it 

like it was a goldmine, but a mine that is worked and cared for over a 

lifetime.

for Márcio, even though the battle had been fierce, everything was 

a party when the subject was Mamirauá. especially in the last few 

months. But he was true to his dream and did not abandon it, despite 

the pain and cancer that consumed him. Now he must be over the 

Moon looking at Mamirauá.

I talked with him many times, admired his excitement, his 

enthusiasm. I guess that he would describe the Maku [a indigenous 

tribe in the Northwestern Brazilian Amazon], companions of another 

friend  that has now passed, Jorge Pozzobon, like this: “these, like the 

warrior Jorge, have soul! A sweet soul that left us with a profound, 

crazy longing, corroding all of us that are their companions in the fight 

to do committed science in the so oft forgotten Amazonia.

Márcio, this Zé who is sorely missed, was a invaluable scientist, 

committed with his very soul to our destiny, the destinies of 

amazônidas who have little interest in whether the benefit is here or 

elsewhere, or whether it is for or in Amazonia. If that were not true, 

as a Pará native, he would not have fought for the paradise in tefé, 

Amazonas. After all, heirs of Ayres and members of the elite, like 

Manuel, know that the province will always belong to the Grão-Pará 

and river Negro. to the good men the limits do not matter, when the 

well-being  [of all concerned] speaks louder.

I hope that, when it comes to the memory of Márcio, the pain of 

Ayres, the longing of Carol, the hopes of all of us and the population 

of Mamirauá, the treasure created by Zé is maintained. that politics 

do not destroy Márcio’s love for the people and the dream of a fair 

Amazonia, which extends to the preservation of uakari,  as well as the 

people and the citizens.

Márcio, watch over us. And you, who did not pray, pray for the 

ignorant and yank them by the ears if they turn their back on a project 

that in the fight for utopia became a reality.

Jane Felipe Beltrão | professor of Anthropology at the federal 

University of  Pará, Belém, March 11, 2003.
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A CoNtRIBuIção dE MÁRCIo AYRES PARA uMA VISão tRANSdISCIPLINAR dA CoNSERVAção

a ContriBuiÇÃo de márCio ayres para uma visÃo 
transdisCipLinar da ConservaÇÃo

uma visão transdisciplinar significa, dito de maneira simples, 
uma visão que ultrapassa, e nesse sentido transgride, as fronteiras 
disciplinares convencionais, para pôr em relação esquemas de 
pensamento que não costumam se confrontar. Minha homenagem 
ao Márcio focaliza a sua capacidade rara de ir além das convenções 
disciplinares, para propor novas formas de atuar cientificamente 
em prol da conservação da natureza. Márcio viveu um período 
de mudança de paradigma na conservação, ainda hoje em 
andamento. A partir da década de 1980, a agenda internacional 
para a conservação da natureza deixou de focar seus esforços 
apenas em espécies ameaçadas de extinção e passou a adotar uma 
perspectiva transdisciplinar, na qual assume a necessidade de tratar 
diretamente com questões sociais por causa do entendimento de 
que conservação e “justiça social”, no sentido amplo, são metas que, 
quando associadas, se reforçam mutuamente. 

Nesse aspecto, o seu legado mais significativo foi sem dúvida 
a definição de uma nova categoria de unidade de conservação, 
a categoria de Reserva de desenvolvimento Sustentável. 
Acompanhar a história dessa criação revela bem a importância 
de uma abordagem (e uma personalidade) “transdisciplinar”, 
necessariamente criativa e não convencional, para a definição de 
novos rumos em períodos de incerteza, mas também de abertura, 
como são os períodos em que ocorre uma mudança de paradigma. 

A liderança criativa de Márcio e seu senso de oportunidade 
podem ser percebidos no percurso da história da criação da RdS, 
pois esta não é uma história premeditada ou linear. Não foi um dia, 
no seu gabinete, que Márcio pensou em resolver o problema da 
ameaça de extinção de uma espécie de primata, o uacari branco, com 
a criação de uma reserva nos moldes exatos do que hoje já se significa 
apenas com as letras R-d-S. A consolidação do modelo de RdS foi 
o resultado de um longo processo, marcado pela liderança de uma 
personalidade que soube enxergar as oportunidades de seu tempo e 
agir, combinando princípios, ideais e objetivos, com as aberturas que 
seu tempo trouxe e as que ele mesmo ajudou a criar. o trajeto que vai 
desde a proposta enviada à antiga SEMA para criação de uma área de 
proteção para o uacari-branco, seguido do decreto que transformou 
toda a área de distribuição dessa espécie em uma Estação Ecológica 
estadual, e a formulação de um projeto, o projeto Mamirauá, voltado 
para a implantação da Estação Ecológica Mamirauá, mas ignorando as 

restrições contra a presença humana nesse tipo de unidade, na época, 
chamado de “uso indireto”, até a validação pelo estado do Amazonas 
do modelo que o projeto desenvolveu, batizado como Reserva de 
desenvolvimento Sustentável, e depois a sua legitimação, no nível 
federal, com sua inclusão no grupo de unidades de “uso sustentável” 
do Sistema Nacional de unidades de Conservação, e, junto a isso, 
a criação de uma segunda RdS, Amanã, vizinha a Mamirauá e ao 
Parque Nacional do Jaú, e a associação dessas duas RdS a um 
modelo de gestão institucional misto, como uma organização Social 
vinculada ao MCt, todo esse trajeto resulta de sua capacidade de 
enxergar oportunidades, ter iniciativa e agir. Nessa combinação, fez 
as mudanças e os arranjos necessários para garantir o sucesso de cada 
um dos seus projetos e, ao final, como resultado da série toda, alcançar 
o seu primeiro, não necessariamente o mais importante dos seus 
objetivos: proteger o uacari-branco da ameaça de extinção.

Apesar de essa ter sido a meta original e, fechando um círculo, se 
apresentar como um dos resultados finais desse longo trajeto, rico 
em inovações, as realizações do Márcio sempre foram guiadas por 
um misto de preocupações ecológicas e sociais  - e aí me refiro não 
só à questão social dos moradores de áreas protegidas, mas também 
à preocupação com a situação de todos os que trabalharam com ele 
e para quem foi sempre excepcionalmente generoso, oferecendo 
chances e abrindo portas para assistentes, alunos e colegas, 
sem distinção. Podemos enxergar o misto dessas preocupações 
“socioambientais”, nesse sentido largo do social, enumerando, em 
ordem cronológica inversa, os objetivos por trás das suas principais 
realizações: com a criação do IdSM, vemos medidas que foram 
tomadas para que fossem garantidas as atividades de pesquisa, 
vigilância e extensão, imprescindíveis para a implantação e gerência 
das duas reservas e para que a grande equipe que formou mantivesse 
as condições de trabalho necessárias para o desenvolvimento de suas 
atividades profissionais; identificamos ações voltadas para que os 
moradores e usuários das duas reservas melhorassem seu padrão de 
vida e tivessem garantidos o seu direito de permanecer nas suas áreas 
de ocupação tradicionais e de explorar os recursos naturais presentes 
no território ocupado por eles, passando a ter acesso a sistemas de 
manejo sustentáveis, embasados em pesquisas científicas originais; e 
ao vermos que a implantação de Mamirauá resultou em uma redução 
do desmatamento e na manutenção dos fluxos do ecossistema, 
reconhecemos que foi garantida a conservação da biodiversidade nessa 
extensa área de várzea, chegando ao começo de tudo: a preservação do 
habitat do uacari-branco e a sobrevivência da espécie ela mesma. 

MÁrCIo AyreS’ ConTrIBuTIon To A TrAnSdISCIpLInAry 

vISIon of preServATIon

A transdisciplinary vision, simply said, means a vision that goes 

beyond and in this sense transgresses the conventional disciplinary 

frontiers to involve schemas of thought that are not normally 

confronted. My homage to Márcio focuses on his rare capacity to 

go beyond disciplinary conventions in order to propose new forms 

of scientific action to preserve nature. Márcio lived in a time when 

the conservation paradigm was changing, a process that is still 

ongoing. Beginning in the 1980s, the international nature conservation 

agenda  stopped focusing efforts solely on endangered species facing 

extinction and began to adopt a transdisciplinary perspective that 

embraced the need to deal directly with social questions because of 

the understanding that in a broader sense when conservation and 

“social justice” are associated as goals they are mutually supportive.

In this regard, his most important legacy is undoubtedly having 

defined a new category of conservation units, the sustainable 

development reserve (rds). the history of the creation of this new 

unit reveals the importance of a transdisciplinary approach that is 

by necessity creative and unconventional in order to determine new 

directions in periods of uncertainty, such as periods in which there is 

a change in paradigm. 

Márcio’s creative leadership and his sense of opportunity can be 

seen throughout the course of the rds’ creation, because it is not a 

premeditated or linear story. Márcio didn’t just decide one day in his 

cabin to tackle the problem of an endangered species of primates, the 

bald (white) uakari, by creating a reserve in the exact form of what 

today is signified by the letters r-d-s. the consolidation of the rds 

model was the result of a long process marked by the leadership of 

a personality that knew how to see the opportunities of his time and 

act, combining principles, on ideas and objectives with the openings 

that his day brought and those that he, himself, helped to create. the 

trajectory goes from the proposal submitted to the old seMA [state 

secretariat of the environment]  for creation of a reserve for the 

bald (white) uakari, followed by a decree that transformed the entire 

distribution area of this species into a state ecological station, and the 

formulation of a project, the Mamirauá, focused on implementation of 

the Mamirauá ecological station but ignoring the restrictions against 

any human presence in this type of unit at the time, calling it “indirect 

use” until Amazonas state validated the project model, known as a 

sustainable development reserve (rds). federal sanctioning came 

later through its inclusion in the group of sustainable usage units 

under the National system of Conservation Units, and simultaneously, 

the creation of a second rds, Amanã, neighbor to Mamirauá and the 

Jaú National Park, and the association of these two rds to a mixed 

institutional management model, such as a social organization 

linked to MCt. this entire trajectory results from his capacity to spot 

opportunities, to have initiative and to act. With this combination, 

he made changes and the necessary arrangements to guarantee 

the success of each of his projects and in the end as a result of the 

entire series, reach the first, if not necessarily the most important, of 

his objectives: protecting the bald (white) uakari from the threat of 

extinction.

Although this was his original goal, and closing the cycle, is one 

of the final results of this long innovation-rich trajectory, Márcio’s 

accomplishments were always guided by a mixture of social and 

ecological concerns – and here I refer not only to the social issues 

of residents of the protected area, but also concern for all those he 

worked with and to whom he was exceptionally generous, offering 

chances and opening doors for assistants, students and colleagues, 

without distinguishing between them. We can see a mixture of 

socioenvironmental concerns in the broad social sense. Counting 

in inverse chronological order the objectives behind his main 

accomplishments like the creation of IdsM, we see measures that 

were adopted to guarantee research, surveillance and extension 

activities, all of which indispensible for implementation and 

management of the two reserves and for the large team to have 

the necessary work conditions to develop professional activities; 

we identify actions focused on improving the standards of living 

for residents and users of the two reserves and guaranteeing their 

right to remain on their traditional land and to explore the natural 

resources in the territory occupied by them, gaining access to 

systems of sustainable handling based on original scientific research; 

and in seeing that installation of the Mamirauá resulted in a reduction 

in deforestation and maintenance of ecosystem flows, we recognize 

that conservation of biodiversity in this extensive area of flooded 

forest was guaranteed, going back to the beginning: the preservation 

of the habitat of the bald (white) uakari and the survival of the 

species itself. 

If the uakari brought Márcio to the várzea, as thiago de Mellos 

observed, the várzea imposed a confrontation between residents 

and conservation – in the sense of being face to face and necessarily 

having to live to together under a singular conservation strategy, 

MárCIo AYres’ CoNtrIBUtIoN to A trANsdIsCIPLINArY VIsIoN of PreserVAtIoN
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Se o uacari levou o Márcio à várzea, como bem observou 
thiago de Mello, e a várzea impôs o confronto entre moradores 
e a conservação - no sentido de estarem frente a frente e de 
necessariamente terem que conviver, juntos, em uma mesma 
estratégia de conservação, Márcio conduziu esse confronto com um 
senso agudo de equidade e justiça social. 

Márcio foi, sem dúvida, um grande primatólogo. Começou 
sua carreira com essa especialização, e deixou uma contribuição 
relevante para a primatologia brasileira. Seus dois estudos mais 
importantes foram o do seu mestrado, com duas espécies do 
gênero Chiropotes (C. satanas e C. albinasus), e a pesquisa do seu 
doutorado, sobre o Cacajao calvus calvus, o uacari-branco da várzea. 
A partir dos resultados dessas e de outras experiências de campo na 
Amazônia, desenvolveu análises teóricas importantes, como a que 
M. Pinedo apresentará, a respeito do papel dos rios na distribuição 
de espécies. também como primatólogo contribuiu com pesquisas 
importantes em botânica e usou largamente da ferramenta 
estatística em suas análises. obteve reconhecimento em vida como 
primatólogo, tanto no Brasil como no exterior, sendo eleito membro 
da Academia Brasileira de Ciências e da Linnean Society.

A primatologia o conduziu à conservação, a conservação o levou 
a se posicionar politicamente a favor do socioambientalismo, e o 
socioambientalismo o envolveu em uma intensa participação em 
fóruns nacionais e internacionais relacionados com essa orientação. 
A sua atuação como ambientalista o colocou frente ao desafio de 
criar uma estrutura para administrar institucionalmente os recursos 
financeiros, a infraestrutura e a equipe de profissionais envolvidos 
nos esforços para a realização prática de seu ideal. A passagem 
da academia à conservação foi, portanto, uma transição lógica 
determinada por suas escolhas temáticas e o contexto sociopolítico 
de sua época. também na conservação seu trabalho foi amplamente 
reconhecido, como atestam os diversos prêmios que recebeu e o 
espaço que ocupou na mídia especializada, espaço esse que soube 
usar para promover um maior apoio à sua ideia de conservação.

Mas se a primatologia foi o ponto de partida de sua carreira, 
foi também cedo, ainda na graduação, que Márcio se posicionou 
criticamente em relação à desigualdade social, quando participou 
do movimento estudantil, de inspiração marxista, em uma época 
que era a da ditadura. Citando isso quero dizer que tinha em si 
uma preocupação com a justiça social e que essa preocupação se 
manifestou diversamente de acordo com as demandas de cada 
tempo, respondendo às oportunidades que cada época oferecia. 

Marcio era, em seu coração, um não-conformista. E se abandonou 
a ideia de estar a favor de uma causa revolucionária, foi porque 
os tempos mudaram. (Por outro lado, podemos pensar que não 
abandonou os ideais da juventude inteiramente, pois, em sua essência, 
uma RdS tem também o seu caráter revolucionário). trata-se de 
reações distintas em resposta a conjunturas distintas. Na época da 
ditadura não havia lugar para a crítica, para a mudança, ou espaço para 
quem desejava participar da construção da sociedade. Era o tempo 
do Estado autoritário e da censura. Nesse contexto, não havia opção 
para a mudança a não ser a troca do “sistema” e nem um horizonte de 
transição à vista. Quando esse horizonte surgiu, já havia caído por 
terra a utopia comunista. A decisão de transferir o ideal de construir 
uma sociedade mais justa para uma direção exequível foi tomada por 
muitos e, entre esses, se destacou o Márcio. 

Na conjuntura internacional da conservação, a abertura política 
dos anos oitenta se expressou como uma política de apoio à presença 
humana em áreas protegidas, quando então a conservação começou a 
mudar de um paradigma disciplinar para o transdisciplinar. No Brasil, 
o crescimento da participação da sociedade civil e dos movimentos 
sociais formou, entre os anos 80 e 90, o chamado “terceiro setor”, 
que assumiu um papel importante na conservação. As novas oNGs 
fomentaram a união de ativistas com objetivos sociais e militantes 
ambientais em torno de projetos comuns, formulando as bases 
do movimento socioambiental brasileiro. Foi nesse momento que 
surgiram as condições para a criação do projeto, o Mamirauá, que deu 
origem ao modelo de RdS. (Foi também a época de surgimento da 
primeira Reserva Extrativista, parceiras de uma mesma conjuntura 
política nacional e internacional). 

o período de dez anos compreendido entre o início do estudo 
de campo de Márcio para o doutorado com o uacari-branco (1983) e 
a formulação do Projeto Mamirauá (1992) fazem parte, portanto, de 
uma época importante de transição. Nele ocorreram três eventos 
que tiveram grande influência para essa mudança de orientação 
no cenário internacional da conservação: o terceiro Congresso 
Mundial de Parques, de 1982, que teve como tema “Conservação 
para o desenvolvimento Sustentável”; a publicação do Relatório 
Brundtland, Nosso Futuro Comum, de 1987; e a ECo-92, no Rio 
de Janeiro em 1992. A agenda mundial incentivava a realização de 
um desenvolvimento Sustentável. Esta ideia surgiu como uma 
solução para o que antes parecia uma impossibilidade, ou uma 
contradição: a conciliação (e não a escolha) entre a conservação e 
o desenvolvimento. todos esperavam, e em certo sentido ainda 

Márcio conducted this confrontation with an acute sense of equity 

and social justice.

Márcio was, without a doubt, a great primatologist. he began his 

career with this area of specialization and left behind a significant 

contribution to Brazilian primatology. his two most important 

studies were his master’s thesis, with two species of the Chiropotes 

(C. satanas and C. albinasus) genus, and his doctoral research on 

the  Cacajao calvus calvus, the bald (white) uakari of the várzea 

floodplains. Based on the results of these and other experiences in 

the field in Amazonia, he developed important technical analyses, like 

the one that M. Pinedo presented regarding the role of rivers in the 

distribution of species with important botanical research and used 

largely as a statistical tool in his analysis. he was recognized during 

his lifetime as a primatologist, both in Brazil and abroad, having been 

elected to Brazilian Academy of sciences and the Linnean society.

Primatology led him to conservation and conservation led 

him to position himself in favor of socioenvironmentalism, and 

socioenvironmentalism involved him in an intense participation 

in national and international forums related to this area. his work 

as an environmentalist put him at the forefront of the challenge of 

creating a structure to institutionally manage financial resources, 

infrastructure and the team of professionals involved in the efforts 

for practical realization of his ideal. his passage from academia to 

conservation was, therefore, a logical transition determined by his 

thematic choices and the sociopolitical context of his time. his work 

in conservation was also widely recognized, as evidenced by his 

varied awards and presence in specialized media, which he knew how 

to use to promote greater support for his idea of conservation.

But if primatology was the starting point for his career, Márcio 

also positioned himself critically against social inequality early on 

during his undergraduate studies, when he participated in a Marxist-

inspired student movement at a time when Brazil was still under the 

military dictatorship. In citing this, I mean that he was concerned 

with social justice and this concern manifested in varied ways in 

accordance with the demands of each time, responding to the 

opportunities that each moment offered. Márcio was, in his heart, an 

nonconformist. And if he abandoned the idea of being in favor of a 

revolutionary cause, it was because times had changed. (on the other 

hand, we can see that he did not abandon the ideas of youth entirely, 

because in its essence, the rds also had a revolutionary nature.) 

distinct reactions in response to distinct environments. At the time of 

the dictatorship there was no room for criticism, for change or space 

for anyone who wanted to participate in the construction of a society. 

It was the time of the authoritarian state and censorship. In this 

context, there was no option for change but changing the “system”, 

nor a horizon for transition in sight. When this horizon emerged, the 

idea of a communist utopia had already crumbled. the decision to 

transfer the ideal of building a more just society to an executable 

direction was embraced by many, among which Márcio stood out. 

In the international conversation scenario, the political opening 

of the 80s was expressed as a policy supporting human presence 

in protected areas, when the disciplinary paradigm of conservation 

began to change. In Brazil, the rise of participation in civil society and 

of the social movements in the 80s to the 90s formed the so-called 

third sector, which played an important role in conservation. the 

new NGos supported the union of activists with social objectives and 

environmental militants around common projects, formulating the 

bases for the Brazilian socioenvironmental movement. It was in this 

moment that the right conditions emerged for creation of the project, 

the Mamirauá, from which the rds model originated. (It was also at 

this time the first extractivist reserve emerged, partners of the same 

national and international policy.)

the 10-year period from the beginning of Márcio’s field studies 

for his doctorate with the bald (white) uakari (1983) and formulation 

of the Mamirauá (1992) is part, therefore, of an important 

period of transition. during that period three major events had a 

major influence on this change in orientation in the international 

conservation scenario: the 3rd World Parks Congress, themed 

“Conservation for sustainable development”; the 1987 publication 

of the Brundtland report, our Common future; and eCo-92 in rio 

de Janeiro in 1992. the global agenda gave incentive to sustainable 

development. this idea emerged as a solution for what previously 

seemed impossible or a contradiction: the conciliation (and not 

choice) between conservation and development. All expected, and to 

a certain degree still expect, that this abstract formula, the expression 

of “sustainable development” would take shape. the rds is one of 

the materializations of this abstract concept. there are other practical 

realizations of sustainable development and these differ in terms 

of the weight given to each of the components of the conciliation 

formula, either more for development (either economic or social) 

or more for environmental sustainability. But in the rds there is a 

special guarantee, shared with the other sustainable-use conservation 

units, for realization of the ideals of sustainability. In these particular 

territories sustainability is guaranteed by law. the sustainable-use 
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esperam, que essa fórmula abstrata, a expressão “desenvolvimento 
sustentável”, ganhasse cara e corpo. A RdS é uma das concretizações 
desse conceito abstrato. Há outras realizações práticas de 
desenvolvimento sustentável e estas se diferenciam em termos 
dos pesos que dão para cada um dos componentes de sua fórmula 
de conciliação, ou mais para o desenvolvimento (seja o econômico 
ou o social) ou mais para a sustentabilidade ambiental. Mas nas 
RdS há uma garantia especial, compartilhada com outras unidades 
de conservação de uso sustentável, para a realização do ideário 
da sustentabilidade. É que nesses territórios diferenciados, a 
sustentabilidade é assegurada por lei. As unidades de uso sustentável 
são pequenas ilhas onde é possível exercer um governo ecológico, 
em meio às áreas não reguladas pelo princípio da sustentabilidade e 
onde a lógica de mercado tem curso livre para sobrepor-se à lógica 
– de bom senso –, da conservação. É nesse sentido que as RdS, bem 
como as Resex, possuem um caráter revolucionário. São experiências 
concretas de vida em territórios destinados por lei a se manterem 
“socioambientalmente” sustentáveis.

Na proposta inicial para a Estação Ecológica Mamirauá 
apresentada pela Sema, o mapa da reserva não tinha as fronteiras 
naturais do Solimões, Japurá e Aranapu - essas que compreendem 
hoje a área focal da RdS Mamirauá. o desenho era de um polígono 
formado por fronteiras secas que recortavam, deixando de fora, 
todas as áreas onde havia assentamentos humanos. Se tivesse sido 
implementada nesses moldes, Mamirauá seria mais uma reserva 
criada para preservar uma espécie animal da ameaça de extinção, por 
meio da eliminação da presença humana em seu ambiente. Embora 
este seja um recurso extremo, indispensável para resolver situações 
de grande pressão, há que se concordar que as áreas de proteção 
integral representam uma visão pessimista, pois acabam reforçando 
a oposição entre a espécie humana e todas as outras, ao desistir da 
tentativa de estabelecer novas bases de convivência integrada e de 
transformar a relação corrente entre o domínio humano e o animal. 
tal visão não deixa de ser um corolário da nossa ontologia ocidental, 
enraizada em uma teologia judaico-cristã que separa cultura e 
natureza e pensa esta última como tendo sido criada para servir 
ao homem, o ser dotado de cultura. E é como o oposto a essa visão 
pessimista da preservação que podemos pensar as experiências 
socioambientais mais sólidas, como Mamirauá e Amanã, devido ao 
fato de apostarem na possibilidade de transformação radical. Ao 
invés de reforçarem a percepção de um grande fosso entre a vida 
humana e o equilíbrio ambiental, as reservas de uso sustentável 

propõem um passo em direção à sua conciliação. A importância 
de tal proposição para uma mudança de paradigma na direção da 
transdisciplinaridade não pode ser menosprezada. Pensar nessas 
áreas protegidas apenas como estratégias para a conservação da 
biodiversidade é pouco. É deixar de reconhecer a provocação 
ontológica que representam. 

No contexto vivido por Márcio de renovação dos rumos 
da política de conservação, surgiram dois termos novos, já 
consolidados hoje em dia: biodiversidade, para dar uma nova 
perspectiva e interpretação da necessidade de preservar a 
natureza, e “populações tradicionais”, para designar os moradores 
das unidades de conservação “com gente”. o primeiro termo é 
uma expressão que veio da academia e ganhou força na política 
da conservação. dá o sentido de riqueza, de patrimônio natural, 
e também é mais explícito do que a palavra natureza em relação 
ao conjunto de espécies que denomina, conjunto este que exclui 
(indiscutivelmente e consensualmente) a espécie humana. o termo 
população tradicional também é uma terminologia internacional 
que incorporamos ao nosso vocabulário, a partir dos anos oitenta, 
como parte de uma estratégia para justificar a presença humana em 
áreas protegidas. A despeito de uma forte crítica à sua utilização, 
a terminologia foi mantida, com tal repercussão que há hoje um 
movimento nacional de populações que se reconheceram como 
tradicionais e passaram a reivindicar direitos diferenciados com 
base nessa identificação. ou seja, o conceito ganhou realidade 
social. Por outro lado, caracterizar esses povos fazendo referência 
à tradição é coerente com um pensamento ao mesmo tempo 
crítico e submisso à ideia de uma modernidade distanciada e 
estranha à natureza. Pois o termo população tradicional apareceu 
no contexto de uma ampla revisão conceitual que incluiu, em um 
mesmo movimento reflexivo, tanto o modelo de conservação como 
a própria noção de modernidade. Este período foi marcado por 
um outro fato importante da época de criação da RdS - a queda do 
muro de Berlim, em 1989. 

denominar moradores das reservas de população tradicional é 
um modo de excluí-los da condição de modernos e assim situá-los 
mais próximos da natureza, como meio de justificar sua presença 
em áreas protegidas. Essa nossa representação “deles” é uma 
forma de dar sentido à sua inserção, como mediadores, entre o 
desenvolvimento e a sustentabilidade, entre a condição humana 
e a natureza, para realizar, como se fosse em retrospecto, modos 
de vida sustentáveis. Ao invés de olhar para frente e chamá-los 

units are small islands where it is possible to exercise an ecological 

government in the midst of areas that are not governed by the 

principle of sustainability and where the logic of the market has a free 

path to supplant the logic of common sense, of conservation. And it 

is in this sense that the rds, as well as the resex, are revolutionary. 

they are concrete experiences of life in territories destined to be 

“socioenvironmentally” sustainable.   

In the original proposals for the Mamirauá ecological station 

presented by seMA, the map of the reserve did not have the natural 

borders created by the solimões, Japurá and Aranapu rivers – today 

these are the focal areas of the Mamirauá sustainable development 

reserve. the original design was a polygon formed by dry borders, 

leaving out all the areas where there were human settlements. If the 

rds had been implemented following this mold, Mamirauá would 

have been more of a reserve created to preserve an endangered 

species of animal through elimination of any presence in its habitat. 

Although this is an extreme resource indispensible for resolving 

situations of major pressure, it is certainly evident that full protection 

areas represent a pessimistic outlook because they end up reinforcing 

opposition between the human species and all others by giving up 

on the attempt to establish new ways of integrated coexistence and 

to transform the current relationship between human dominance 

and the animal. this vision is a corollary of our western ontology, 

rooted in Judeo-Christian theology that separates culture and nature 

and believes that the latter was created solely to serve humankind, 

which is endowed with culture. We must think of more solid 

socioenvironmental experiences, such as Mamirauá and Amanã, 

as the opposite of this pessimistic conservation outlook because 

they believe in the possibility of a radical transformation. Instead 

of reinforcing the perception of a major valley between human life 

and environmental balance, the sustainable use reserves propose 

a step toward its reconciliation. the importance of this proposition 

for change in the paradigm toward transdisiciplinarity cannot be 

downplayed. thinking about these protected areas solely as only 

strategies for conservation of biodiversity is not enough. It would 

mean failing to recognize the ontological provocation that they 

represent. 

In the context that Márcio experienced amidst changes in the 

political course of conservation efforts, two new terms emerged 

that are widely used today: biodiversity, to a give new perspective 

and interpretation of the need to preserve nature, and “traditional 

populations,” to designate the residents of conservation units “with 

people.” the first term is an expression that came from academia 

and gained force in conservation policy.  It gives a sense of wealth, 

of natural heritage, and also is more explicit than the word nature 

when speaking about the set of species, a set that (indisputably and 

consensually) excludes the human species. the term traditional 

population is also international terminology that we incorporated 

into our vocabulary beginning the 80s, as part of strategy to justify 

the presence of humans in protected area. despite strong criticism 

of its usage, the terminology stuck and has even been adopted by 

the international movement of populations that see themselves 

as traditional and began to demand different rights based on this 

identification. In short, the concept gained a social reality. on the 

other hand, characterizing these people by making a reference 

to tradition is coherent with a thought that is at once critical and 

submissive to the idea of modernity as distant and estranged from 

nature, because the term traditional population appeared in the 

context of broad conceptual revision that included, in the same 

reflexive movement, both the conservation model and the notion of 

modernity. this period was marked by another important fact at the 

time of the creation of the rds – the fall of the Berlin wall in 1989.

 Calling the residents of reservations the traditional population is a 

way of excluding them from modern people and as such placing them 

closer to nature, as a means of  justifying their presence in protected 

areas. our representation of “them” is a way of giving meaning to 

their insertion as mediators between development and sustainability, 

between the human condition and nature, for realizing as if in 

retrospective, sustainable ways of living. Instead of looking ahead and 

calling them post-modern or neotraditional and giving another sense 

to these words, we used a historical reference and called them only 

traditional peoples, as if they were part of a previous stage of social 

development, and in doing so, making a revision of the label “primitive 

people” from the evolutionist paradigm of the origins of anthropology.

It is for this reason that thinking of the residents of sustainable 

use reservations as “traditional”,  postpones the advance of the 

provocative proposition that socialenvironmentalism represents. to 

continue construction of transdisciplinarity, one must go beyond the 

conception of the residents as guardians of biodiversity, because 

this is a conservative vision in the sense that is still mindful of the 

permanence of the disciplinary division between the modern vision 

of nature and culture (represented by biodiversity and traditional 

populations). the division of academic work in rds separates 

those focused on social sciences from those dealing with natural 
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espécie humana e uma população fora da modernidade. Com esses 
termos estamos dizendo que a realidade das reservas sustentáveis 
está muito longe de nós, do modo de vida moderno, como se fosse 
impossível criar condições entre nós também de formular um modo 
de vida sustentável.

Recentemente, a regularização da RdS no SNuC tornou mais 
visível um debate em torno do objetivo desse tipo de reserva - se 
preservar a biodiversidade ou promover o desenvolvimento 
sustentável. Há uma disputa entre profissionais pela posição 
hierárquica dos seus objetos de estudo. Muitas vezes o Márcio é 
citado como estando em um dos lados, e esse seria debate perigoso 
de seguir. Mas considerando apenas os fatos concretos, a RdS e 
o IdSM, a impressão é que ele não distinguia em termos de “ou 
um ou outro”, como se fosse necessário definir de modo relativo 
a importância de um com base na desvalorização do outro. Penso 
que valorizava o conjunto. E esse conjunto é transdisciplinar. Mas 
se o contexto transdisciplinar foi criado e existe, não se deve negar 
que há de fato uma dificuldade intrínseca no convívio intelectual 
de cientistas naturais e sociais, não só no IdSM, mas no ambiente 
da conservação internacional como um todo. Com relação ao nosso 
par mais importante de unidades de uso sustentável, RdS e Resex, 
pode-se pensar que nas extrativistas a relação de prioridades entre 
essas áreas científicas é inversa, até pela origem diferente de seu 
protagonista acadêmico (o antropólogo Mauro de Almeida). Em 
ambos os casos, o resultado é um mesmo conjunto socioambiental. 
A disputa entre prioridades, correspondente ao problema do 
afastamento entre os termos biodiversidade e populações 
tradicionais, sugere a necessidade de uma discussão profunda sobre 
as premissas mais básicas das nossas ideias disciplinares. Para usar 
as palavras de Gregory Bateson, é preciso caminhar em direção 
a uma ecologia das ideias, uma ecologia da mente (Steps to an 

Ecology of Mind). É nesse ponto de impasse epistemológico que nos 
encontramos e a partir do qual devemos trabalhar para definir rumos 
para uma ecologia transdisciplinar.

A RdS certamente constitui um grande passo nessa direção. 
Foi criada no espírito transdisciplinar, por uma personalidade que 
soube enxergar as oportunidades de seu tempo e ajudou a definir os 
rumos do ambientalismo em uma época de transição. A biografia do 
Márcio, ela mesma, espelha a direção percorrida pela conservação –  
em vida, passou de uma preocupação com a preservação de uma 
espécie de primata para uma visão transdisciplinar da conservação, 
reunindo objetivos sociais e ambientais para formular uma 

de pós-modernos, ou neotradicionais, e dar outro sentido a essas 
palavras, usamos de um referencial histórico e os chamamos 
apenas de tradicionais, como se estivessem em uma etapa anterior 
de desenvolvimento social, desse modo fazendo uma reedição do 
rótulo de “populações primitivas” do paradigma evolucionista dos 
primórdios da Antropologia.

É por esse motivo que pensar nos moradores das reservas 
de uso sustentável como “tradicionais”, retarda o avanço da 
proposição provocativa que o socioambientalismo representa. 
Para dar prosseguimento à construção da transdisciplinaridade é 
preciso ir além da concepção dos moradores como guardiães da 
biodiversidade, pois essa é uma visão conservadora, no sentido de 
ser ciosa da permanência de divisões disciplinares correspondentes 
a uma visão moderna de natureza e cultura (representada pelo par 
biodiversidade e populações tradicionais). A divisão de trabalho 
acadêmico nas RdS separa os que cuidam das ciências sociais 
dos que tratam das ciências naturais, enquanto mantém o foco da 
participação das populações tradicionais restrito a um diálogo 
político para formular a adequação dos moradores a sistemas de 
manejo sustentáveis. Para continuar o caminho em direção a um 
paradigma transdisciplinar, como sugerido pela RdS, é preciso 
prosseguir o esforço e a disposição para integrar esses três 
domínios que, embora interligados pela ideia de biodiversidade, 
ainda são rigidamente separados. Hoje temos que os cientistas 
sociais “cuidam” da população tradicional, esta tem o papel de 
guardiã da biodiversidade e a biodiversidade é objeto de atenção 
dos cientistas naturais. Se para estabelecer as bases de uma 
relação horizontal entre esses domínios do pensamento e da ação 
precisamos de uma linguagem conceitual em comum, e estamos 
longe disso, é necessário começar por reconhecer que os próprios 
termos usados no discurso do desenvolvimento sustentável 
expressam nossas restrições quanto à presença de pessoas em 
áreas protegidas. Nossas palavras revelam uma resistência em dar 
curso à transdisciplinaridade. A associação entre biodiversidade e 
população tradicional é complementar não só no sentido do papel 
que cada um representa para a existência do outro, como também 
por serem os termos que correspondem ao modo contemporâneo 
de expressar uma relação entre natureza e cultura, nessas áreas 
protegidas, muito mais clara em relação a seu aspecto restritivo. 
Como correspondentes de um modelo de natureza e cultura nas 
unidades de conservação de uso sustentável, biodiversidade e 
população tradicional representam uma natureza excludente da 

sciences, while it restricts the focus on traditional populations to a 

political dialogue to establish residents’ adaptation to sustainable 

management systems. In order to continue moving toward a 

transdisciplinary paradigm, as suggested by rds, there must be 

an effort and willingness to integrate these three domains, which 

although linked by the idea of biodiversity, are still separate.  today, 

we have social scientists that “take care of” the traditional population, 

who in turn have the role of guardian of the biodiversity and the 

biodiversity is the focus of natural scientists. If, in order to establish 

the bases of horizontal relationships between these domains of 

thought and to act we need a common conceptual language, and we 

are far from this, we must begin by recognizing that the terms used 

in the sustainable development discourse express our restrictions 

regarding the presence of people in protected areas. our works 

reveal the resistance in following the path of transdisciplinarity. the 

association between biodiversity and the traditional population is 

complementary not only in the sense of the role that each represents 

for the existence of the other, but also because they are terms that 

correspond to the contemporary means of expressing a relationship 

between nature and culture in these protected area, much clearer in 

relation its restrictive aspect. As correspondents of a model of nature 

and culture in sustainable use conservation units, biodiversity and 

the traditional population represent an exclusive nature of the human 

species and a population outside modernity. With these terms, we 

are saying that the reality of sustainable reservations is still far from 

us, from the modern way of life, as if it were impossible to create the 

conditions between us to also formulate a sustainable way of life.

recently, the regularization of rds at sNUC became more feasible 

in a debate on the objective of this type of reserve – whether to 

preserve biodiversity or promote sustainable development. there is 

a dispute among professionals over the hierarchical positions of their 

objects of study. Many times, Márcio is placed on one side of the 

debate, but this is dangerous. Considering only the concrete facts, 

the rds and the IdsM [the sustainable development Institute of 

the Mamirauá reserve], the impression is that he did not distinguish 

in terms of “one or another,” as if it were necessary to define the 

importance of one by devaluing the other. I think he valued the 

complex whole. And this complex whole is transdisciplinary. But this 

transdisciplinary context was created and exists, one should not deny 

that there is in fact an intrinsic difficulty in the intellectual coexistence 

of natural and social scientists not only in IdsM, but also in the 

environment of international conservation as a whole. With relation 

to our most important pair of sustainable development units, rds and 

resex, one might think that the priorities between these two scientific 

areas is inverted in extractivist area, in part because of the different 

origins of their academic protagonist (the anthropologist Mauro de 

Almeida). In both bases, the result is the same socioenvironmental 

complex whole. the dispute between priorities, corresponding to the 

distance between the terms biodiversity and traditional populations, 

suggests the need for profound discussion on the most basic premises 

of our disciplinary ideas. In order to use the words of Gregory Bateson, 

one must take steps toward an ecology of ideas, an ecology of mind 

(steps to an ecology of Mind). It is in this stage of epistemological 

impasse that we find ourselves and from which we must work to 

define the path toward a transdisciplinary ecology. 

rds certainly constitutes a major step in this direction. It was 

created in a transdisciplinary sprit by a personality that knew 

how to see the opportunities of his time and helped to define 

the path of environmentalism in a transition period. Márcio’s 

biography, itself, reflects the path trod for conservation – in life, 

his concern with preservation of a species of primate shifted to a 

transdisciplinary vision for conservation, bringing together the social 

and environmental objectives to formulate an integrated strategy 

of socioenvironmental action. the example of freedom, thinking 

and courage to change his world came from his family. his father, 

Manuel Ayres, was a doctor, a geneticist, who participated in public 

administration, contributing to more than one state institution, and is 

a statistician. With a similar trajectory, Márcio was a “public health 

physician” of the environment, an academic and definer of models of 

environmental policy, following the same areas of professional activity 

as his father.

Márcio was a rare personality, capable of bringing together many 

people for his projects, infecting them with his motivation (and 

humor) and managing the competencies of each one, valuing the 

best that they had to offer to form a dedicated team to contribute 

to realization of the objectives he set forth. In coherence with his 

preoccupation with sustainability, he left a solid institutional structure 

for the continuity of his projects.

But his style of continuity does not mean rigid sedimentation 

of acts, but rather having flexible thought processes to guarantee 

that convention does not dominate the creative act of inventing 

new solutions to problems and challenges that the passage of 

time produces. the creation of rds is a milestone on the path to 

transdisciplinarity. for this reason, and because of several other 
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estratégia integrada de atuação socioambiental. o exemplo de 
liberdade de pensamento e coragem de mudar veio do ambiente de 
família. o pai, Manuel Ayres, foi médico, geneticista, participou da 
administração pública, contribuindo para mais de uma instituição 
estadual, e é estatístico. Com uma trajetória paralela, Márcio foi um 
“médico sanitarista” do meio ambiente, foi acadêmico e um definidor 
de modelos de políticas ambientais, percorrendo as mesmas áreas 
de atuação profissional do pai. 

Márcio foi uma personalidade rara, capaz de reunir muitas 
pessoas em torno de seus projetos, contagiá-las com sua motivação 
(e humor) e administrar a competência de cada um, valorizando o 
melhor que elas tinham a dar para formar uma equipe dedicada a 
contribuir para a realização dos objetivos que formulava. Coerente 
com sua preocupação com a sustentabilidade, deixou uma estrutura 
institucional sólida para a continuidade de seus projetos.

Mas para esta ser uma continuidade no seu estilo, não deve 
significar uma sedimentação rígida dos seus feitos, e sim manter 
o pensamento flexível para garantir que a convenção não domine 
o ato criativo de inventar novas soluções para os problemas e os 
desafios que a passagem do tempo produz. A criação da RdS é 
uma realização no caminho da transdisciplinaridade. Por isso, e por 
várias outras contribuições nesse sentido, quero expressar gratidão 
e reconhecimento pelo esforço enorme que fez para abrir novos 
caminhos, reunir grandes equipes e dar espaço para profissionais de 
diferentes áreas interagirem, caminhando em direção a um diálogo 
que não obedece a fronteiras disciplinares.

deBorah de magalhães lima | departamento de Sociologia e 
Antropologia da universidade Federal de Minas Gerais

contributions in this regard, I want to express my gratitude and 

recognition to the enormous efforts that he made to blaze new trails, 

bring together a large team and make room for professionals from 

different areas to interact, walking toward a dialogue that does not 

yield to disciplinary frontiers.

 Deborah De Magalhães Lima | department of the sociology and 

Anthropology at the federal University of Minas Gerais 

márCio ayres: novas aBordaGens  
para a ConservaÇÃo e manejo de áreas 
proteGidas na amaZônia

Mudança é o resultado de algo mais do que ações individuais. Novas 
ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novas instituições, novas 
abordagens – todas provêm de discussões coletivas, pensamentos 
e ações se construindo um sobre o outro, experimentação seguida 
de análise, sucessos se construindo em cima de derrotas. Mas 
algumas pessoas geram impactos excepcionais pela maneira como 
as coisas acontecem e o que delas resulta. Márcio Ayres foi uma 
dessas pessoas e seu engajamento com a conservação na Amazônia, 
sua defesa de uma abordagem brasileira única, integrando áreas 
protegidas e desenvolvimento rural, legitimaria a ideia da Reserva 
de desenvolvimento Sustentável, estabelecendo um modelo de 
conservação poderoso e duradouro.

o nome de Márcio será inexoravelmente ligado a Mamirauá e 
às florestas inundadas de várzea da Amazônia central. o que ele ali 
conseguiu fazer resultou daquilo que ele era e o que ele realizou. No 
seu cerne, Márcio era um cientista, fazendo com que a abordagem 
científica guiasse suas ações ao longo dos anos. Em 1975, Warwick 
Kerr o convidou para integrar sua equipe no Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA). Manaus era uma ótima base para 
um jovem primatólogo e Márcio pôde estudar, praticamente no 
seu quintal, o Saguinus bicolor e o S. midas tamarins. Seus estudos 
sobre os macacos sagui barbudos (1977-1979) o levariam para muito 
além, até o rio Aripuanã na Amazônia meridional. E ele traria de 
volta, em sua tese de Mestrado, “observações sobre a ecologia e 
o comportamento dos cuxiús (Chiropotes albinasus e Chiropotes 

satanas)”, premiada pela universidade Federal do Amazonas. 
Seu orientador acadêmico foi o grande estudioso, Paulo Emílio 
Vanzolini, a quem Márcio prestou homenagem mais tarde ao dar 
seu nome a uma nova espécie de macaco esquilo (Saimiri vanzolinii, 
Ayres, 1985). Para o seu Ph.d., Márcio frequentou a universidade 
de Cambridge na Inglaterra, enquanto trabalhou sob a supervisão 
de david Chivers, mas seu coração permanecia na Amazônia onde 
ele começou a estudar o uacari branco num lugar novo – Mamirauá, 
que ele mencionou pela primeira vez, em 1979, em uma publicação 
de co-autoria com Robin Best. Sua dissertação, premiada em 
1986, intitulada “uakaries and the Amazonian flooded forest”, 
estabeleceu-o como um preeminente primatólogo nesse campo.

desde o início, Mamirauá tiraria Márcio mais e mais dos 
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MÁrCIo AyreS: neW ApproACheS for ConServATIon And 

MAnAgeMenT of proTeCTed AreAS In AMAZonIA

Change is the result of more than individual actions.  New ideas, 

new ways to do things, new institutions, new approaches – they all 

come from collective discussions, thoughts and actions building on 

one another, analysis following experimentation, successes building 

on failures. But some people have a disproportionate impact on 

the way things happen and what results. Márcio Ayres was one of 

those people, and his engagement with conservation in the Amazon, 

and his championing of a uniquely Brazilian approach integrating 

protected areas and rural development would legitimize the idea of 

the “sustainable development reserve”, and establish a powerful and 

enduring model for conservation.

Márcio’s name will always be inexorably linked to Mamirauá 

and the flooded forest of central Amazônia. What he was able to 

accomplish there arose from what he was and what he brought 

to bear. At his core, Márcio was a scientist, and the scientific 

approach would inform his actions over the years. In 1975, Warwick 

Kerr invited him to be a staff member at the Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA). Manaus was a great base for a 

young primatologist, and Márcio was able to study Saguinus bicolor 

and S. midas tamarins almost in his backyard. his studies of bearded 

saki monkeys (1977-1979) would take him further afield, to the river 

Aripuanã in southern Amazônia, and he would bring back his Masters 

thesis “observações sobre a ecologia e o comportamento dos cuxiús 

(Chiropotes albinasus e Chiropotes satanas)”, awarded by the federal 

University of Amazonas.  his academic advisor was the great scholar 

Paulo emílio Vanzolini, who Márcio was later to honor by naming 

a new species of squirrel monkey for him (Saimiri vanzolinii, Ayres, 

1985). for his Ph.d., Márcio attended the University of Cambridge 

in england, working under david Chivers, but his heart remained in 

Amazônia, and he undertook studies of the white uakari in a new 

place – Mamirauá, which he had first noted in a publication co-

authored with robin Best in 1979. his dissertation, awarded in 1986, 

entitled “Uakaries and the Amazônian flooded forest” established him 

as a pre-eminent primatologist in the field.  

from the start, Mamirauá would pull Márcio further and further 

from the halls of academia. Inspired by the area since his first visit, 

Márcio and the nature photographer Luis Claudio Marigo in 1982 

petitioned the federal Government (specifically the secretaria 

especial de Meio Ambiente – seMA) for the area be protected. the 
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corredores acadêmicos. Inspirado pela área desde a primeira visita 
dele, em 1983, Márcio e o fotógrafo naturalista, Luís Cláudio Marigo, 
solicitariam ao Governo Federal (especificamente à Secretaria 
Especial de Meio Ambiente – SEMA) que a área fosse protegida. A 
reserva de 260.000 hectares resultante, a Estação Ecológica do Lago 
Mamirauá, foi criada em 1984. Mas criou-se apenas no papel, sem 
nenhuma autorização para manejo e, em 1986, com a extinção da 
Sema por conta de uma reorganização governamental do Instituto 
Brasileiro de desenvolvimento Florestal (IBdF), o documento 
que estabeleceria a reserva foi perdido na neblina da burocracia 
governamental.

o raciocínio de Márcio sobre conservação e como se 
deveria gerenciar áreas protegidas mudaria durante o período 
subsequente entre 1983 e 1985 quando ele estudou os macacos 
uacari em Mamirauá. durante seus estudos primatológicos, 
Márcio desenvolveu um profundo respeito e preocupação 
para com os ribeirinhos, o povo que habita a floresta de várzea. 
Muitos ribeirinhos estavam sendo cada vez mais marginalizados 
econômica e politicamente pelo desenvolvimento comercial na 
Bacia Amazônica. A população que vive entre os rios Solimões 
e Japurá não era uma exceção. Márcio reconheceu que os 
ribeirinhos dependiam da integridade do sistema ecológico e que 
eles tinham interesse na sua conservação. Cada vez mais, Márcio 
casaria seu interesse pela conservação do mundo natural com sua 
preocupação pelo povo que nele habita, fazendo valer a ferramenta 
de sua profissão – a ciência. o resultado seria um novo modelo de 
conservação para a Amazônia.

Ao retornar para o Brasil em 1986, Márcio ingressou no quadro 
do Museu Paraense Emílio Goeldi, assumindo a direção do Núcleo 
de Primatologia onde ele conheceria e supervisionaria muitos 
de seus futuros colaboradores. Márcio continuou suas pesquisas 
científicas em Mamirauá, propondo ao estado do Amazonas, 
através do Museu Goeldi, que fosse reestabelecida uma reserva 
em volta do Mamirauá. Em março de 1990, o estado do Amazonas 
respondeu, decretando a criação da Estação Ecológica Mamirauá.  
Por si só, o decreto já foi digno de atenção. um estado brasileiro 
não somente colocou uma área federal protegida sob sua jurisdição 
administrativa, mas também expandiu enormemente sua área 
para 1.124.000 hectares. Numa carta ao John Robinson, datada 
de 8 de maio de 1990, Márcio observou que, “por coincidência, a 
área engloba a totalidade do habitat do uacari branco”. Podemos 
ter a certeza de que não houve nenhuma coincidência (!) e isso 

resulting 260,000 reserve, the ”estação ecológica do Lago Mamirauá” 

was officially created in 1983. But the reserve was on paper only, with 

no management authority, and by 1986, with the abolition of seMA 

as part of a governmental reorganization of the Instituto Brasileiro de 

desenvolvimento florestal (IBdf), even the paper establishing the 

reserve was lost in the mists of governmental bureaucracy.  

Márcio’s thinking about conservation and how protected areas 

should be managed would change during the subsequent period 

between 1983 and 1985, when he was studying the uakari monkeys 

in Mamirauá. during his primatological studies, Márcio developed a 

deep respect and concern for the ribeirinhos, the people of the flooded 

forest. Many ribeirinhos were increasingly economically and politically 

marginalized by commercial development in the Amazon basin, and 

the people living between the solimões and the Japurá rivers were 

no exception.  Márcio recognized that the ribeirinhos depended on 

the integrity of the ecological system, and they had an interest in its 

conservation. Increasingly, Márcio would marry his interests in the 

conservation of the natural world with his concerns for the people 

who lived in that world, and he would bring to bear the tools of his 

trade – science.  the result would be a new model for conservation in 

the Amazon.  

on his return to Brazil in 1986, Márcio joined the Museu Paraense 

emílio Goeldi, taking over the direction of the Núcleo de Primatologia 

where he was to meet and supervise many of his future collaborators.  

Márcio continued his scientific research in Mamirauá, and it was 

through the Museu Goeldi that Márcio would propose to the state of 

Amazonas that a reserve around the Mamirauá be re-established. In 

March 1990, Amazonas state responded by decreeing the estação 

ecológica Mamirauá. In and of itself, this decree was noteworthy.  

Not only did a Brazilian state bring a federally protected area under 

its administrative jurisdiction, but it also hugely expanded the area 

to 1,124,000 hectares. Márcio (in a letter to Jr, May 8, 1990) noted 

“by coincidence, it englobes the entire range of the white uakari”. We 

can be assured that this was no coincidence at all (!), and provides 

a glimpse of what would become Marcio’s legendary ability to build 

coalitions in support of his vision.  

the year 1990 was also when the strands of Márcio’s interest 

in science, conservation, and rural development all came together.  

Márcio has long encouraged colleagues from around the world to visit 

Mamirauá. In June 1990, W.d. hamilton, whose theory of kin selection 

had revolutionized sociobiology, spent two weeks in Mamirauá with 

Márcio, and began an involvement with the site that would last Bill 

hamilton’s lifetime. over the next 15 years, dozens of international 

researchers would collaborate with an even greater number of 

Brazilian scientists.  Mamirauá would be the cradle of a plethora of 

firsts:  the first study of white uakaris Cacajao in the wild. the first 

socioecological study of the three-toed sloth in Amazônia, the first 

ecological study of Arapaima fish in the wild, the first long term 

study of black caiman Melanosuchus niger in the wild, the first radio-

telemetry study of river dolphins Inia and sotalia, the first long term 

ecological study of manatees trichecus inunguis in Amazônia, the first 

behavioral ecology study of Amazonian electric fishes. 1990 was the 

same year when Márcio joined Wildlife Conservation International 

in New York (later the Wildlife Conservation society), and would 

eventually become its Carter Chair in rainforest ecology. WCs is a 

conservation organization with an interest in conserving wild lands 

and wildlife, and it was interested in supporting conservation efforts in 

Mamirauá.  WCs worked with the Museu Goeldi to submit a proposal 

to the British overseas development Agency (odA) – a government 

agency with the mission of international rural development - to 

support the preparation and implementation of a management plan 

for the estação ecológica Mamirauá. the conservation of Mamirauá, 

and the sustaining of the lives of its inhabitants was becoming a 

national and an international effort.

right from the start, the management plan for the estação 

ecológica Mamirauá recognized the importance of the area for 

conservation and also the rights and livelihood needs of the 

indigenous ribeirinhos. Central to the plan’s strategy was the zoning 

of the reserve, thus allowing a range of different uses and activities. 

the responsibility for decisions on how to zone different parts of the 

reserve, what management systems to put in place, what to protect 

and what to use, would fall to the local communities. the role of 

science was to provide the information so that decisions were made 

on the basis of scientific knowledge.  

the reserve was zoned into areas for permanent settlement, for 

subsistence use, and for protection. Use areas were further subdivided 

into lakes for fisheries, areas for forestry and wildlife exploitation, 

and areas of ecotourism. fully protected areas provided refuges for 

exploited species, and reserves for species of conservation concern, 

and opportunities for scientific research and monitoring. the 

broad management goals across the reserve were to (1) reduce the 

conversion of natural habitats inside the reserve, (2) encourage the 

use of natural resources (fisheries, timber, wildlife, and non-timber 

forest products) but at sustainable levels, and allow the recovery 

nos permite entrever o que se tornaria a habilidade legendária de 
Márcio de construir colaborações que apoiassem sua visão.

o ano de 1990 marcou a convergência das várias linhas 
de interesse de Márcio na ciência, para a conservação e o 
desenvolvimento rural.  Já há muito tempo, Márcio incentivava 
colegas do mundo todo a visitar Mamirauá. Em junho de 1990, 
William d. Hamilton, cuja teoria de seleção parental havia 
revolucionado a sociobiologia, passou duas semanas em Mamirauá 
com Márcio, iniciando um envolvimento com o local que duraria 
toda a vida de Bill Hamilton. Ao longo dos 15 anos seguintes, 
dezenas de pesquisadores estrangeiros colaborariam com um 
número cada vez maior de cientistas brasileiros. Mamirauá se 
tornaria o berço de uma pletora de primeiros: o primeiro estudo 
dos uacaris Cacajao no seu habitat silvestre, o primeiro estudo 
socioecológico na Amazônia da preguiça-de-três-dedos; o primeiro 
estudo ecológico do peixe Arapaima no seu habitat silvestre; o 
primeiro estudo a longo prazo do jacaré preto (Melanosuchus 

niger) no seu habitat silvestre; o primeiro estudo rádio telemétrico 
dos botos Inia e Sotalia; o primeiro estudo ecológico a longo 
prazo na Amazônia do peixe-boi Trichecus inunguis; e o primeiro 
estudo ecológico comportamental do poraquê amazônico. 
1990 foi, também, o ano em que Márcio se associou à Wildlife 
Conservation International em Nova York (posteriormente a 
Wildlife Conservation Society) e, como consequência, se tornaria 
o Fundador da Cadeira de Ecologia de Florestas tropicais. A WCS 
é uma organização de conservação com interesse em conservar 
terras e vidas silvestres. tinha interesse em apoiar os esforços de 
conservação em Mamirauá. A WCS trabalhou em sintonia com o 
Museu Goeldi para submeter uma proposta à British overseas 
development Agency (odA) – uma agência governamental com 
a missão de desenvolvimento rural em nível internacional – para 
apoiar a preparação e a implementação de um plano de manejo 
para a Estação Ecológica Mamirauá. A conservação de Mamirauá e 
a sustentação da vida de seus habitantes estavam se tornando um 
esforço nacional e internacional.

desde o princípio, o plano de manejo para a Estação Ecológica 
Mamirauá reconheceu a importância da área para conservação e 
também os direitos e as necessidades de sustento dos ribeirinhos 
locais. Central à estratégia do plano foi o zoneamento da reserva, 
permitindo, assim, uma gama de usos e atividades diferentes. A 
responsabilidade das decisões sobre como zonear as diferentes 
partes da reserva, que sistemas de manejo instalar, o que proteger e 
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o que usar, seria das comunidades locais. o papel da ciência era de 
suprir a informação para que as decisões fossem tomadas baseadas 
no conhecimento científico.

A reserva foi zoneada em áreas para colonização permanente, para 
uso de subsistência e para proteção.  Essas áreas foram subdividas, 
ainda, em lagos para piscicultura, áreas para exploração florestal 
e de vida silvestre, e áreas para ecoturismo. As áreas de proteção 
total forneciam refúgio para as espécies exploradas e reservas para 
espécies de interesse de conservação, além de oportunidades para 
pesquisa científica e monitoramento. As metas gerais de manejo em 
toda a reserva eram (1) reduzir a conversão de habitats naturais dentro 
da reserva, (2) promover o uso dos recursos naturais (pesqueiros, 
madeireiros, vida silvestre e produtos não-madeireiros), mas em 
níveis sustentáveis, e permitir a recuperação das populações naturais 
e (3) adaptar as colheitas pela comunidade local para minimizar o 
impacto ambiental, no processo de produção econômica em prol da 
melhoria social. Através do manejo de sistemas naturais e melhorias na 
qualidade de vida das comunidades ribeirinhas, a meta era de reduzir a 
pressão do homem sobre os sistemas naturais.

São as estruturas de governança desenvolvidas em 
Mamirauá que são verdadeiramente inovadoras e refletem 
como Márcio entendia a necessidade de integrar conservação 
com as necessidades das comunidades locais num contexto de 
conhecimento científico. Quando Mamirauá foi estabelecido pelo 
estado do Amazonas, concordou-se que o manejo envolveria tanto 
o governo estadual como os representantes da sociedade civil. Para 
esse fim, Márcio e seus colegas fundaram uma oNG, a Sociedade 
Civil Mamirauá (SCM). Esse mecanismo permitiu o envolvimento 
ativo das comunidades locais no manejo dos recursos naturais e 
na administração da área protegida.  o princípio era que as regras 
e os regulamentos regendo recursos comuns seriam decididos 
democraticamente, pois afetariam a todos os residentes e a outros 
atores sociais na vizinhança da área protegida. Essa ideia seguiu o 
que foi desenvolvido pela Igreja Católica, que usou essa abordagem 
de organização comunitária no médio rio Solimões ao longo das 
décadas anteriores.

As estruturas de manejo foram desenvolvidas originalmente 
em dois níveis. o primeiro foi o de setores, cada um composto 
de comunidades agrupadas geograficamente, que foram 
responsabilizadas pelo manejo de recursos compartilhados. 
Líderes comunitários reuniam cada três ou quatro meses para 
deliberar sobre questões de zoneamento, proteção e fiscalização 

dentro de cada setor. o segundo foi a Assembleia Geral, em que 
representantes eleitos de cada setor e cada comunidade se reuniam 
uma vez por ano para discutir o manejo das áreas protegidas 
com as outras instituições que detinham interesses na reserva. 
Somente os representantes comunitários tinham o direito a voto nas 
Assembleias Gerais, embora os participantes convidados pudessem 
participar das discussões. Entre 1993 e 2005, a Assembleia Geral 
foi o foro mais importante para tomar decisões em Mamirauá. Mais 
recentemente, em cumprimento da legislação atual que vigora pós-
Sistema Nacional de unidades de Conservação (SNuC, aprovado 
em 2000-2001), a Assembleia Geral foi substituída por um Conselho 
deliberativo. Com cerca de 20 vagas, o Conselho é presidido pelo 
representante da autoridade ambiental do estado do Amazonas 
(IPAAM-SdS). Cinquenta por cento das vagas são distribuídas 
entre representantes das comunidades locais, suas associações e 
organizações rurais, enquanto os outros 50% são compostos de 
representantes do governo federal, agências para o cumprimento da 
lei, universidades, a SCM e o Instituto Mamirauá, e o setor privado.

o resultado foi um manejo que era bom para a conservação 
de recursos naturais como também para o sustento do homem. 
o cumprimento dos planos de manejo de recursos naturais e 
a adaptação de técnicas tradicionais de manejo propiciaram a 
recuperação dos estoques pesqueiros, o controle de práticas de 
exploração florestal, a redução da conversão de áreas florestais e a 
recuperação das populações de espécies cuja depreciação gerava 
preocupação. Novas atividades econômicas (tais como o ecoturismo 
e novos produtos agrícolas) foram introduzidas. Produtos oriundos 
da reserva foram comercializados mais efetivamente e nichos 
específicos de mercado foram desenvolvidos. o resultado foi um 
aumento na renda média familiar, melhor acesso à assistência de 
saúde e à água limpa, como também a uma qualidade de vida melhor 
(para mais discussão, vide Queiroz, neste volume).

Ficou evidente que o modelo de manejo para as áreas protegidas 
desenvolvido na Estação Ecológica Mamirauá tinha uma larga 
aplicabilidade em toda a Amazônia e atualmente em outras partes do 
Brasil. Semelhante aos sistemas de áreas protegidas de muitos países, 
historicamente o Brasil havia estabelecido reservas na Amazônia 
com a esperança de que, eventualmente, parques e áreas protegidas 
não incluíssem populações residentes (as exceções foram as reservas 
indígenas, mas as únicas populações nessas áreas eram os residentes 
indígenas e, muito mais tarde, as reservas extrativas). Entretanto, essa 
abordagem era difícil em muitas partes da Amazônia, onde havia 

of the natural populations, and (3) adapt local harvest by local 

communities to minimize environmental impact while channeling 

economic production into the social betterment. By managing 

natural systems, and improving the quality of life of the ribeirinho 

communities, the aim was to reduce human pressure on the natural 

systems. 

It is the governance structures developed at Mamirauá that are 

truly innovative, and reflect Márcio’s understanding of the need to 

integrate conservation with the needs of local communities in a 

context of scientific knowledge. When Mamirauá was established 

by the state of Amazonas, it was agreed that management would 

involve both the state government and representatives of civil 

society.  to that end, Márcio and his colleagues founded a NGo, the 

sociedade Civil Mamirauá (sCM). this mechanism allowed the active 

involvement of the local communities in the management of natural 

resources and the administration of the protected area. the principle 

was that rules and regulations over common-pool resources would 

be decided democratically, as they affect all residents and other 

social actors in the vicinity of the protected area.  this idea followed 

the approach developed by the Catholic Church, which had used 

this approach to community organization in the middle reaches of 

solimões river over the preceding decades.  

Management structures were originally developed at two levels.  

the first was the sector, each composed of geographically clustered 

communities, which were charged with managing common resources.  

Community leaders met every three of four months to deliberate on 

zoning, protection and surveillance issues within each sector. the 

second was the General Assembly, where elected representatives 

of each sector and each community met once a year to discuss the 

management of the protected areas with the other institutions with 

interests in the reserve. only community representatives had the right 

to vote in general assemblies, although invited participants took part 

in discussions. Between 1993 and 2005, the General Assembly was 

the most important forum for decision-making at Mamirauá.  More 

recently, in compliance with the current legislation after the Brazilian 

National system of Protected Areas (sNUC, approved in 2000-2001), 

the General Assembly has been replaced by a deliberative Council. 

With about 20 seats, the Council is chaired by the representative of 

the environmental authority of the state of Amazonas (IPAAM-sds).  

fifty percent of the seats are assigned to representatives of the local 

communities, their associative bodies and grassroots organizations, 

while the other 50% are made of representatives from the federal 

government, law enforcement agencies, universities, sCM and 

Mamirauá Institute, and the private sector.

the result was management that was good for the conservation of 

natural resources and good for human livelihoods.  Compliance with 

the plans for natural resource management and adapting traditional 

management techniques built back fish stocks, controlled exploitative 

logging practices, reduced the conversion of forest land, and rebuilt 

populations of species of conservation concern. New economic 

activities (such as ecotourism and new agricultural products) 

were introduced.  Products from the reserve were more effectively 

marketed, and specific market niches were developed.  the result was 

an increase in average household income, better access to health care 

and clean water, and an improved quality of life (for more discussion, 

see Queiroz, this volume).

the management model for protected areas developed at the 

estação ecológica Mamirauá proved to have wide applicability across 

Amazônia, and now into other parts of Brazil.  Like the protected area 

systems of many countries, historically Brazil had established reserves 

in Amazônia with the expectation that eventually parks and protected 

areas would not include resident human populations (the exception 

to this were indigenous reserves, but the only resident populations in 

these areas were the indigenous residents, and much later, extractive 

reserves).  Yet this approach was difficult in many parts of Amazônia, 

where people lived within the boundaries of parks and protected 

areas, where they often had customary or traditional rights to land 

and resources, where removal of resident human populations was 

unfeasible or unethical, and where national and state governments did 

not have the capacity to manage the protected areas.  

the efficacy of the Mamirauá model was recognized in 1996 

when the new category of reserve was established by the state of 

Amazonas:  the sustainable development reserve. the reserva 

de desenvolvimento sustentavel (rds) Mamirauá was its first 

expression.  the reserves were designed to conserve biodiversity 

without the removal of the resident human population and by 

involving local people in participatory management. the reserves 

recognized that the non-sustainable use of natural resources degrades 

biodiversity and threatens the livelihoods of people, and that resident 

rural populations have legitimacy and rights to their natural resources.   

Building on the lessons learned from the estação ecológica Mamirauá, 

the concept of the sustainable development reserve recognized that 

effective management first required the prioritization of the resource 

rights of resident people over ‘outsiders’ or ‘non-residents’ (which 

MÁRCIo AYRES: NoVAS ABoRdAGENS PARA A CoNSERVAção E MANEJo dE ÁREAS PRotEGIdAS NA AMAZôNIA MárCIo AYres: NeW APProAChes for CoNserVAtIoN ANd MANAGeMeNt of ProteCted AreAs IN AMAZoNIA



172 José Márcio Ayres GUArDiÃo DA AMAZÔNiA 173

pessoas vivendo dentro dos limites de parques e áreas protegidas e 
que, frequentemente, tinham direito a terra e aos seus recursos, seja 
por costume ou por tradição, sendo que a remoção das populações 
humanas residentes ou era impraticável ou antiética em áreas onde os 
governos federal e estadual não tinham a capacidade para manejar as 
áreas protegidas.

A eficácia do modelo Mamirauá foi reconhecida em 1996 
quando a nova categoria de reserva foi estabelecida pelo estado 
do Amazonas: a Reserva de desenvolvimento Sustentável (RdS). 
A Reserva de desenvolvimento Sustentável (RdS) Mamirauá 
foi sua primeira expressão. As reservas foram desenhadas para 
conservar a biodiversidade sem remover a população humana 
residente, envolvendo esta em um manejo participativo. As reservas 
reconheceram que o uso não sustentável de recursos naturais 
degrada a biodiversidade e ameaça o sustento das pessoas e que as 
populações rurais residentes têm legitimidade e direitos sobre seus 
recursos naturais. Extrapolando as lições aprendidas na Estação 
Ecológica Mamirauá, o conceito da reserva de desenvolvimento 
sustentável reconheceu que o manejo efetivo precisava, em primeiro 
lugar, priorizar o direito dos povos residentes aos recursos acima 
de qualquer direito de agentes exógenos ou não-residentes (o que 
efetivamente exclui qualquer operação comercial oportunista). 
Na medida em que as estruturas de manejo são fortalecidas, esta 
exclusão categórica pode ser substituída por regras mais sutis que 
procuram evitar concorrência e conflito social entre os residentes 
e os agentes exógenos, frequentemente permitindo a esses últimos 
acesso a recursos em zonas específicas. o conceito da reserva 
também promove o desenvolvimento de instituições efetivas e 
legítimas para gerenciar os recursos através de (1) combinações 
apropriadas de legislação e cumprimento da lei, (2) planos de manejo 
fundamentados cientificamente, e (3) apoio técnico.

Muito do sucesso de Mamirauá foi consequência do modelo 
em si – conservação participativa por populações rurais pobres; o 
desenvolvimento de instituições efetivas e legítimas; combinações 
apropriadas de legislação e de cumprimento da lei; planos 
de manejo fundamentados cientificamente; criação de novos 
veículos econômicos, etc. Mas Mamirauá também foi um sucesso 
porque envolveu uma multiplicidade de diferentes instituições, 
globais, nacionais e locais. Como resultado, a ciência floresceu, se 
construíram instituições locais, se desenvolveram experimentos 
econômicos e ocorreu um alinhamento político. o financiamento e o 
apoio, tanto técnico como científico, vieram do estado do Amazonas, 

de autoridades federais brasileiras, de institutos e fundações no 
Brasil, de fundações e agências internacionais. A criação dessa rede 
foi o trabalho de uma pessoa, uma variável tanto intangível como 
difícil de replicar. Márcio tinha uma habilidade maravilhosa de 
angariar apoio do mundo governamental e não-governamental, de 
dentro como de fora do Brasil. Como membro de um instituto de 
pesquisa brasileiro prestigioso e de uma oNG internacional, Márcio 
foi capaz de se alicerçar em perícia e capacidade quando fosse 
necessário, tanto em nível nacional como internacional. Márcio foi o 
foco carismático e simpático para Mamirauá. Amalgamar todo esse 
apoio foi um dom especial e Márcio o usou muito eficientemente.

As Reservas de desenvolvimento Sustentável são hoje uma 
unidade de conservação reconhecida e efetiva dentro da legislação 
brasileira. Em 2000, a categoria RdS se tornou parte do SNuC (o 
Sistema Brasileiro de unidades de Conservação). Hoje, há pelo 
menos 20 RdS no Brasil, pelo menos três fora da Amazônia. RdS já 
foram criadas por municipalidades, estados e pelo governo federal. 
As RdS, como unidades de conservação, são um legado de Márcio 
Ayres, que reconheceu que é possível integrar objetivos de proteção 
à natureza e apoio ao sustento humano em ambientes rurais. Central 
a essa integração foi o papel do conhecimento científico, que 
fundamentou as decisões e permitiu que aqueles que as tomaram 
avaliassem e analisassem as suas consequências.

John g. roBinson | Wildlife Conservation Society, e HeLder Queiroz, 
Instituto de desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

Em “the Amazonian Várzea: the decade past and the decade ahead”, 
editado por Miguel Pinedo-Vasquez, Mauro Luis Ruffino, Robin R. 
Sears, Eduardo S. Brondizio e Christine Padoch.  Springer Verlay 
and New York Botanical Garden Press.

effectively excludes capitalized commercial operations which act 

as “free-riders”).  As management structures are strengthened, 

this categorical exclusion can be replaced by more subtle rules that 

seek to avoid competition and social conflict between residents and 

outsiders, often allowing outsiders access to resources in specified 

zones.  the reserve concept also encourages the development of 

effective and legitimate institutions to manage resources through 

(1) appropriate combinations of legislation and law enforcement, (2) 

scientifically grounded management plans and (3) technical support.  

Much of the success of Mamirauá was a consequence of the 

model itself - participatory conservation by poor rural populations; 

the development of effective and legitimate institutions; appropriate 

combinations of legislation and law enforcement; scientifically 

grounded management plans; the creation of new economic vehicles, 

etc. But Mamirauá was also a success because it involved a multitude 

of different institutions, global, national and local.  As a result, science 

flourished, local institutions were built, economic experiments were 

developed, and political alignment happened. funding and support, 

both technical and scientific, came from Amazonas state, Brazilian 

federal authorities, institutes and foundations in Brazil, international 

foundations and agencies. the creation of this network was the work 

of an individual, a variable both intangible and difficult to replicate.   

Márcio had a wonderful ability to enlist support, from both the 

governmental and non-governmental world, from inside and outside 

of Brazil. As a member of a prestigious Brazilian research institute, 

and a staff member of an international NGo, Márcio was able to 

draw upon expertise and capacity when needed, both nationally and 

internationally. Márcio was the charismatic and sympathetic focus 

for Mamirauá. Amalgamating all that support was a special gift, and 

Márcio used it very efficiently.  

sustainable development reserves are now a recognized and 

effective conservation unit within Brazilian legislation. In 2000, 

the category rds was made a part of sNUC (the Brasilian system 

of conservation units). today there are at least 20 rdss in Brazil, 

with at least three outside of Amazônia. rdss have been created by 

municipalities, states and by the federal government. the rds as a 

conservation unit is a legacy of Márcio Ayres, who recognized that it 

is possible to integrate the goals of protecting nature and supporting 

human livelihoods in rural settings. Central to that integration was the 

role of scientific knowledge, which informed decisions and allowed 

decision makers to assess and analyze the consequences of their 

decisions.  

John G. Robinson | Wildlife Conservation society, and Helder 

Queiroz, Mamirauá Institute of sustainable development

“The Amazonian Várzea: the decade past and the decade ahead”, 

edited by Miguel Pinedo-Vasquez, Mauro Luis ruffino, robin r. sears, 

eduardo s. Brondizio and Christine Padoch.  springer Verlay and New 

York Botanical Garden Press.
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mÁrCiO AyrEs nO glObO ECOlOgiA

EM 1994 PrODuzIMOS 
DOIS PrOGraMaS SOBrE MaMIrauá.
o Globo Ecologia foca temas ambientais. Quando Márcio Ayres 
apresentou a sugestão, trazia novidades sobre o modelo de gestão 
de unidades de conservação. Havia observado que, para administrar 
uma área protegida no meio da Amazônia, era preciso trabalhar 
com as comunidades tradicionais, ou seja, contar com as populações 
ribeirinhas para proteger o ecossistema e auxiliar na proteção das 
espécies. A pesquisa para a proteção das espécies animais mostrava 
a necessidade de proteger todo o bioma. Portanto o Projeto 
Mamirauá buscava um método interdisciplinar pelo qual as ciências 
naturais e as ciências sociais agiriam conjuntamente na recuperação 
da qualidade de vida de toda a região. Hoje sabemos que esse 
caminho foi trilhado por muitas unidades na Amazônia. Mas, em 
1994, o modelo estava sendo pesquisado.

transcrevo, a seguir, entrevistas inéditas. Elas estavam guardadas 
e foram utilizados pequenos trechos no programa que foi ao ar. 
Foram gravadas quando a equipe do Globo Ecologia viajou pelo rio 
Solimões com Márcio e deborah Lima, sua esposa à época, e uma 
das idealizadoras do modelo, seguindo para a Estação Ecológica 
Mamirauá. durante a viagem, encontramos grande quantidade de 
madeira cortada ilegalmente sendo transportada pelo rio. Márcio 
explicou-nos isso ocorria.

mÁrCio: Aqui, no médio Solimões, a exploração seletiva de madeira 

é a forma mais danosa de agressão ao meio ambiente. Não existe 

estrada e toda essa madeira é retirada das florestas inundadas. São 

madeiras brancas e também madeira de lei. As brancas chegam a 

Manaus na forma de compensado. Tiram cerca de mil, um metro 

cúbico em cada hectare da região. É uma taxa muito alta. Nossos 

estudos indicam que (isso) não tem sustentabilidade, atinge a reserva. 

Existem várias áreas dentro da reserva com retirada seletiva de 

madeira. Detectamos que, neste ano, foram retirados 19 mil metros 

cúbicos de madeira.

No momento, isso é uma parte importante da economia dessa 

região, e, sendo importante, temos que fazer essa modificação de 

comportamento devagar. Estamos estudando qual o valor dessa 

retirada, o que isso causa de impacto na floresta e o que ela tem ainda 

de disponível. O que queremos é que essa exploração se torne mais 

sustentável. 

durante a viagem passam em frente ao barco os frigoríficos 

flutuantes.

mÁrCio: Esses frigoríficos flutuantes, que vêm de vários locais e de 

países vizinhos, é outro tipo de exploração que se faz na região da 

pesca em grande quantidade. Esse tipo de frigorífico é dedicado à 

pesca do peixe liso no canal do Solimões. São pescas de grandes 

redes, que cercam o rio, são levadas por esses frigoríficos e passados 

para Manaus, Colômbia, Bolívia.

SOBrE a VIaGEM à rESErVa
deBorah: As viagens variam. O tempo de duração é de 15 dias, 

mas há viagens de 30 dias. Quando paramos nas comunidades, 

nos abastecemos do peixe. Numa viagem de 30 dias, trazemos 

alguém para pescar. Com o peixe fresco, há menos risco com o fator 

alimentação. Mas alimentação é um fator limitante.

[...] Tem uma dobra que vamos fazer aqui, para entrar no 

Solimões, na costa de Tefé, que eu acho linda. Me dá prazer de 

passar aqui. Agora, chegar, estar com a comunidade, viver aqui 

com certas paisagens sempre me dá muito prazer, é uma emoção.

mÁrCio: O que mais desagrada é ver a exploração sem nenhum 

manejo e esses recursos diminuindo cada vez mais. Em dez anos, já 

houve diminuição de vários recursos da região. Um dos principais é 

a samaumeira, a maior árvore da Amazônia. A exploração começou 

exatamente quando nós chegamos aqui e hoje, dez anos depois, já está 

praticamente dizimada.

mÁrCio na floresta: Essa árvore aqui é uma planta da família 

das moráceas. É uma das principais árvores de alimentação das 

várzeas. Alimenta os uacaris, os macacos-de-cheiro, macacos-pregos 

e papagaios. Tem um fruto muito gorduroso e dá muita energia para 

os animais.

gloBo eCologia: Por que o apelido de macaqueiro?

mÁrCio: Porque aqui tudo termina em eiro. Quem trabalha com peixe 

é peixeiro, quem trabalha com barco é barqueiro e quem trabalha com 

macaco é macaqueiro.

SOBrE O traBalHO DO caSal
mÁrCio: A floresta amazônica é muito bonita, mas é muito 

difícil, principalmente porque não se tem apoio. Falta de apoio à 

pesquisa, falta de apoio geral. O que acontece aqui é um retrato 

do Brasil. Fora isso, as condições físicas, problemas de doença, de 

comunicação nesta região são extremamente difíceis. 

gloBo eCologia: E o problema pessoal, de relacionamento? 

déBora: Márcio, que é desligado, é muito bem-humorado, está 

MÁrCIo AyreS on gLoBo eCoLogIA

In 1994 We PRoDUCeD 

tWo PRoGRAMs on MAMIRAUÁ.

Globo ecologia [Global ecology, a tV program on leading Brazilian 

network Globo) focuses on environmental issues. When Márcio 

Ayres made the suggestion, it ran news on the management model at 

conservation units. he had observed that managing a protected area 

in the middle of Amazonia required work with traditional communities, 

i.e., counting on the river-dwelling populations to protect the 

ecosystem and help protect the species. research on protection of 

animal species indicated a need to protect the biome. therefore, the 

Mamirauá Project sought an interdisciplinary method through which 

natural and social sciences would work jointly to recover quality of 

life throughout the region. today, we know that this path has been 

followed by many units in Amazonia. But in 1994, the model is still 

being researched.

the transcript of several unpublished interviews follows. Many 

were saved and only small sections aired on the program. these 

interviews were taped when the Globo ecologia team travelled the 

solimões river to the Mamirauá ecological station with Márcio and 

deborah Lima, his wife at the time and one of idealizers of the model. 

during the trip, we found a large quantity of illegally cut wood being 

transported on the river. Márcio explained to us that this happens.

Márcio: Here in the middle of the Solimões, selective exploitation of 

wood is the most damaging aggression to the environment. There is not 

a road and all this wood is removed from flooded forests. It is whitewood 

and also hardwood. The whitewood reaches Manaus as plywood. They 

extract roughly 1,000, a cubic meter in each hectare of the region. It is a 

very high rate. Our studies indicate that [this] is unsustainable, and affects 

the reserve. There are several areas inside the reserve with selective timber 

extraction. We detected that this year some 19,000 cubic meters of timber 

were extracted.

At the moment, it is an important part of this region’s economy and as 

it is significant, we have to change this behavior slowly. We are studying 

the value of this extraction, what impact it causes in the forest and what 

is still available. What we want is for this exploitation to become more 

sustainable.

during the trip, floating fish packers pass by the boat.  

Márcio: These floating fish packers, who come from several locations and 

neighboring countries, are another type of exploitation in the region, large 

scale fishing. This type of fish packer is dedicated to fishing in the Solimões 

Canal. It is large net fishing, which covers the river, catches that are taken 

by these fish packers and sent to Manaus, Colombia and Bolivia. 

on tRAVeLLInG to tHe ReseRVAtIon

Deborah: The trips vary. We usually travel for 15 days, but there are 30 

day trips. When we stop in the communities, we stock up on fish. On a 30-

day trip, we bring someone to fish. With fresh fish, there is less risk with the 

food factor. But food is a limiting factor.  

[…] There is a turn that we will make here to enter the Solimões on 

the coast of Tefé that I think is beautiful. It gives me great pleasure to pass 

through here. Arriving, being with the community, living here with certain 

landscapes always gives me pleasure, it is amazing. 

Márcio: What is most disappointing is seeing exploitation without any 

management and these resources constantly dwindling. In 10 years, 

there has been reduction of several of the region’s resources. One of the 

main [resources] is the Samaumeira [Kapok Tree], the largest tree in the 

Amazon. The exploitation began exactly when we arrived here and today, 

ten years later, it has been practically decimated. 

Márcio in forest: This tree here is a plant in the Moraceae family. It is 

one of main food trees in the flooded forest. It feeds the uakaris, the South 

American squirrel monkey (saimiri sciureus),  the white-headed capuchin 

(Cebus capucinus) and parrots. It has a very fatty fruit and gives the 

animals a lot of energy.

Globo Ecologia: Why is your nickname macaqueiro [monkey-man]?

Márcio: Because here, everything ends “eiro.” A person is who work with 

fish is called a “fisheiro,” a person who works with boats is a “boateiro” and 

a person who works with a monkey is a “monkeiro.”

on tHe CoUPLe’s WoRK

Márcio: The Amazon forest is very beautiful, but is very hard, mainly 

because there is no support. There is a lack of support for research, there is 

lack of general support. What happens here is a snapshot of Brazil. Beside 

this, there are physical conditions, extremely difficult problems. 

Globo Ecologia: And the issues with people, relationships?

Débora: Márcio, who is very ….., is very good-humored, is always playing 

around with people. 

Márcio: Deborah is extremely responsible and charming.

InteRVIeW In 2004

the topic was the Amazon’s ecological corridors, another concept 

developed to deal with the problem of fragmentation and isolation 
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sempre fazendo graça com as pessoas.

mÁrCio: Deborah é extremamente responsável e carinhosa.

EntrEVISta EM 2004
o tema era sobre os corredores ecológicos amazônicos, outro 
conceito desenvolvido para atender ao problema da fragmentação e 
isolamento entre as unidades de conservação.

mÁrCio: Quando criamos Mamirauá, ainda havia uma força muito 

grande dessas reservas fechadas (referindo-se ao modelo de estação 

ecológica) e, teoricamente, a população não podia viver dentro das 

reservas. Nessa época, já observávamos que isso era não muito real 

para as populações amazônicas. Apesar das populações serem muito 

baixas na Amazônia, elas existem e vivem desses recursos naturais. Se 

você expulsá-las, estará modificando a sua qualidade de vida. Então 

preferimos mantê-las dentro da unidade, mesmo com essas populações 

sendo vistas, nas décadas passadas, como um problema para a 

natureza e para a conservação da natureza.

Tentamos inverter esse modelo à medida que as populações 

também se transformaram. A população ribeirinha resolveu o 

problema ambiental e deixou de ser o problema. [...] As populações 

tradicionais viveram milhares de anos sobrevivendo do próprio 

meio ambiente, tirando um pouco para a sua subsistência, para sua 

alimentação, mas essa relação de mercado mudou. Essas populações 

estão sujeitas ao mercado externo das grandes cidades, a maiores 

pressões econômicas. Então, há necessidades maiores de compra de 

produtos de que eles não necessitavam antigamente. Por exemplo, 

qualquer população precisa de açúcar, de sal, de rádio de pilha, 

de televisão, e quem é que vai impedir isso? Com que direito temos 

de querer manter essas populações em estado primitivo ou coisa 

assim? Com essa demanda maior e com a demanda também maior 

do mercado por produto extrativo da floresta, essa relação mudou. 

O conhecimento tradicional já não é suficiente para atender ao uso 

sustentável dos recursos naturais. Para isso é necessário investir mais 

em tecnologia, para conhecer melhor as possibilidades de uso desses 

recursos e recomendar melhor essa população ao uso dos recursos.

[...] O governo tem dificuldade de chegar por falta de 

infraestrutura, e com esses projetos em andamento, chega-se a essa 

população em termos de educação, saúde, participação política e 

outros processos. 

cOncluSãO
A Estação Ecológica de Mamirauá foi criada em março de 1990, 
mesmo ano de criação do Globo Ecologia. temos aqui um registro da 
história na evolução da técnica do manejo na região amazônica.

A sensibilidade e o rigor científico de Márcio Ayres, aliados à 
multidisciplinaridade de deborah Lima, na abrangência das Ciências 
Humanas, ajudaram a definir um modelo de gestão, hoje multiplicado 
por toda a Amazônia. Porém encontrar um modelo não significa 
trabalho finalizado.

Para cada realidade, num determinado tempo na história da 
natureza e da sua relação com o homem, a variante do eterno 
movimento não cessa, está em contínuo desenvolvimento. Se hoje 
mostramos no Globo Ecologia que a participação das populações 
locais capacitadas, com acesso à informação e ao conhecimento, 
conscientes da responsabilidade de cada um na proteção do 
ambiente e da necessidade de respeitar o direito da própria natureza, 
consegue reverter a degradação e conquista a qualidade de vida, 
que acreditamos ser o direito de cada ser, devemos a pessoas como 
Márcio e deborah. Inspirados, ajudaram a desvelar um modelo de 
gestão. Agradecemos o privilégio de comunicar um pouco do seu 
pensamento.

elza kawakami savaget | 
Jornalista, produtora do Programa Globo Ecologia

among the conservation units.

Márcio: When we created Mamirauá, there was still a major push for 

these closed reservations [referring to the model of an ecological station]  

and theoretically, the population could not live in the reserves. During this 

time, we observed that this was not very real for the Amazon populations. 

Although the populations are very reduced, they exist and live off natural 

resources. If you expel them, they will be changing their quality of life. So we 

prefer to maintain them within the unit, even with these populations being 

seen in past decades as problem for nature and conservation of nature.

We tried to invert this model as these populations also begin to 

transform. The river dwelling people resolved the environmental problem 

and are no long a problem. […] The river dwellers lived thousands of years 

surviving off of their environment, taking a little for their subsistence, 

for their food, but this market relationship changed. These populations 

are subjected to the external markets of large cities, to greater economic 

pressures. So there is a greater need to buy products that they did not 

need before. For example, any population needs sugar, salt, radio batteries, 

televisions and who will block that? What right do we have to maintain 

these populations in a primitive state or something like it? With this greater 

demand and also greater demand from the market for products extracted 

from the forest, this relationship changed. Traditional knowledge is no 

longer enough to comply with sustainable usage of natural resources. 

That’s why investment must be made in technology to better understand 

the possible uses of these resources and to better recommend how the 

population can use these resources.

[…] The government has difficulty reaching this area due to lack of 

infrastructure and with these projects underway, it reaches the population 

in terms of education, health, political participation and other processes.

ConCLUsIon

the Mamirauá ecological station was created in March 1990, the 

same year that Globo ecologia was created. We have a historical 

register of the evolution of handling techniques in the Amazon region.

the sensitivity and the scientific rigor of Márcio Ayres, coupled 

with the multidisciplinarity of deborah Lima in the human sciences, 

helped to define a management model, today multiplied throughout 

Amazonia. finding a model, however, does not mean a finished project.

for each reality in a given time in the history of nature and its 

relationship with humans, the variant of the eternal movement does 

not cease, it is in continuous development. If today we show on Globo 

ecologia that the participation of trained local populations with access 

to information and knowledge – conscious of their responsibility in 

protecting the environment and the need to respect the rights of 

nature itself – can reverse degradation and builds quality of life, which 

we believe to be the right of every being, we owe people like Márcio 

and deborah. Inspired, they helped to discover a management model. 

We are thankful for the privilege of communicating a little bit of their 

thoughts.

 Elza Kawakami Savaget |

 Journalist, producer at Globo ecologia
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a InfluêncIa Da cOMunIcaçãO na SOcIEDaDE
Existem dois tipos de evolução. uma é chamada a evolução biológica a 
qual todos os seres vivos estão passando desde o primeiro dia em que 
a determinada espécie apareceu na superfície terrestre, esta evolução 
visa o melhoramento da espécie no sentido morfo-fisiológico para a sua 
adaptação ao meio ambiente e também a perpetuação da espécie.

outro tipo de evolução é decorrente do tipo anterior e só o Homem 
alcançou a “evolução cultural” o que é um privilégio dos seres superiores.

o principal agente desta evolução, assim como os cromossomos 
são encarregados da transmissão dos caracteres hereditários, é a 
Comunicação.

Seja ela de que tipo for, ela é a responsável pelo modo de pensar da 
sociedade atual, assim como o avanço científico, tecnológico e filosófico 
do homem.

José mÁrCio ayres, 
redação escolar aos 13 anos

BIODIVErSIDaDE E SOcIEDaDE
o mundo está assistindo a mais uma extinção em massa de espécies. A 
diferença entre este fenômeno atual, que vem ocorrendo nestes últimos 
dois séculos, e os anteriores, é que desta vez a causa da extinção é um 
primata: o homem. Em geral, ficamos sabendo muito pouco sobre o 
assunto, mas, no ano passado, veículos da mídia divulgaram a extinção 
de um macaco na África, além da provável extinção na natureza da 
ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), uma das três espécies raras de 
araras-azuis do Brasil. Agora existem apenas duas araras-azuis das 
quatro que existiam no início do século. Estes são apenas exemplos de 
espécies mais conhecidas e espetaculares das milhares que são extintas 
anualmente no planeta.

A perda das espécies, a deterioração dos habitats naturais e a 
consequências climáticas que isto acarreta certamente nos levarão, pelo 
menos, a possibilidades menores de qualidade de vida para esta e as 
futuras gerações. Acredita-se que as taxas de extinção anual causadas 
pelo homem são, no mínimo, cem vezes maiores que as taxas naturais. 

um grande passo para amenizar esta situação foi dada em 1992 com a 
Convenção da diversidade Biológica (CdB), ratificada por 175 países, o 
que reflete, pela primeira vez, um consenso global sobre a importância 
da biodiversidade na manutenção dos ecossistemas do planeta. As 
ações, no entanto, ainda estão concentradas no campo político e com 
pouco efeito prático.

Não temos dúvida, nos dias de hoje, que, para se evitar a crise 
da extinção em massa das espécies, é necessária a manutenção dos 
processos ecológicos e evolutivos no planeta. Para a manutenção 
destes processos é necessário que a biodiversidade seja protegida em 
espaços maiores e que, para isso, existam condições aceitáveis para 
as populações humanas envolvidas no processo. o desenvolvimento 
econômico só será sustentável, se conseguir manter o equilíbrio das 
forças biológicas que mantêm o planeta.

os recentes avanços da genética molecular, associados a uma 
verdadeira revolução na área da informática, vêm mudando a cada dia 
o significado da palavra biodiversidade. É importante salientar aqui 
que o avanço da genética destes últimos anos nos trouxe um conceito 
novo, o da diversidade ao nível dos genes. É importante nos deter na 
variância das populações interespecíficas e nas variações genéticas 
intraespecíficas. Quantificar esses parâmetros tornou-se tarefa possível, 
apesar de mutações e extinções induzidas alterarem esses números 
a cada momento. Estamos longe, no entanto, de saber o número de 
espécies (especialmente as das áreas de florestas tropicais), e mais longe 
ainda dessa variância ao nível molecular.

A maior parte da biodiversidade localiza-se nas áreas de florestas 
tropicais, exatamente onde estão situadas as áreas mais pobres do 
planeta. A Amazônia tem ainda um terço das áreas de florestas tropicais 
do planeta e, por isso, representa um de seus maiores bancos genéticos, 
tanto pela extensão como por unidade de área. E o que estamos fazendo 
para proteger esta imensa riqueza biológica? o mesmo que em outros 
países com extensas áreas de florestas tropicais: uma série de medidas 
de pouca eficiência. Assim, a ameaça continua, apesar desses esforços. 
Com o avanço das pesquisas na região amazônica nos últimos 50 anos, 

um homem e seus porquês

tHe InFLUenCe oF CoMMUnICAtIon In soCIetY

there are two types of evolution. one is called biological evolution, a 

process that all beings experience from the day that a given species 

appeared on the earth’s surface. this evolution aims to improve the 

species in the morphophysiological sense for its adaptation to the 

environment and also the perpetuation of the species.

the other type of evolution is a result of the former and only Man 

attains “cultural evolution” which is a privilege of superior beings.

the main agent of this evolution, much like chromosomes 

which are tasked with transmission of hereditary characteristics, is 

Communication.

regardless of the type, it responsible for the way of thinking 

of today’s society, as well as the scientific, technological and 

philosophical advances of man.

José Márcio Ayres, 

school writing assignment, 13 years of age

BIoDIVeRsItY AnD soCIetY

the world is witnessing the mass extinction of species. the difference 

between this current phenomenon, which has been happening in the 

last two centuries, and the previous phenomena, is that this time the 

cause of extinction is a primate: man. In general, we end up knowing 

very little about the subject, but in the past, media covered the 

extinction of a monkey in Africa, in addition to the probable extinction 

of the spix Macaw (Cyanopsitta spixii), one of the three rare Blue 

Macaws native to Brazil. Now there are only two Blue Macaws of 

the four that existed at the beginning of the century. these are only 

examples of the better known and most spectacular of the thousands 

that become extinct annually on the planet.

the loss of these species, the deterioration of the natural habitats 

and the climatic consequences that this causes will, at the very least, 

certainly lead us to fewer possibilities of quality of life for this and 

future generations. I believe that the annual extinction rates caused 

by man are a minimum of 100 times greater than natural rates. A 

major step toward improving this situation was taken in 1992 with 

the Convention on Biological diversity, signed by 175 countries, 

which for the first time reflects an important global consensus on the 

importance of biodiversity for maintenance of the planet’s ecosystems. 

the actions, however, are still concentrated in the political field with 

few practical effects.

We have no doubt today that in order to prevent a major crisis 

of mass extinction of the species, maintaining the ecological and 

evolutionary processes will be necessary. In order to maintain these 

processes, biodiversity must be protected in larger spaces and that, 

for this to happen, there must be acceptable conditions for human 

populations involved in the process. economic development will only 

be sustainable if we manage to balance the biological forces that 

sustain the planet.

the recent advances in molecular genetics, associated with 

veritable revolution in the area of informatics, has been changing the 

significance of the word biodiversity. It is important to stress here that 

the advance of genetics in these last few years has brought forth a new 

concept, that of diversity at the genetic level. It is important to focus 

on the variance of interspecific populations and intraspecific genetic 

variations. Quantifying these parameters made the task possible 

although induced mutations and extinctions change these numbers 

at every moment. We are far, therefore, from knowing the number of 

species (especially those in tropical forest areas) and even further 

from discovering this variance on the molecular level.

the greater part of biodiversity is located in the tropical forest 

areas, precisely within the poorest areas on the planet. the Amazon 

still has a third of the planet’s tropical forest areas and for this reason 

represents one of the greatest genetic banks, both because of its 

span as well as per area unit. And what are we doing to protect this 

immense biological wealth? the same that other countries do with 

extensive tropical forest area: a series of inefficient measures. As 

such, the threat continues despite these efforts. With the advance of 

research in the Amazon region over the last 50 years, we know, for 

A MAn And hIS Why’S



180 José Márcio Ayres GUArDiÃo DA AMAZÔNiA 181

sabemos, por exemplo, que, para vários grupos de organismos, a região 
tem diferentes áreas de endemismo e abundância. de uma maneira 
geral, a diversidade aumenta de leste para oeste na região amazônica 
para a grande maioria dos organismos estudados. de acordo com 
recentes pesquisas, os locais de maior biodiversidade do mundo são 
as florestas amazônicas próximas à Cordilheira dos Andes. Apesar da 
evolução do nosso conhecimento sobre a biodiversidade, sobre modelos 
de especiação geográfica, variações climáticas e geomorfológicas da 
região, nosso conhecimento ainda é muito pequeno. o problema mais 
sério, no entanto, é que apenas poucas medidas suficientes para a 
conservação da biodiversidade foram tomadas ao longo destes anos.

Há cerca de um mês estive nos planaltos do noroeste da tanzânia, 
onde se localiza a famosa cratera do Ngorongoro (parte da área de 
conservação do Serengeti). A cratera é uma espécie de zoológico 
natural, onde há grandes densidades dos mais espetaculares 
mamíferos africanos, como zebras, elefantes e leões, entre outros. tive 
a oportunidade de observar os problemas de uma área de proteção 
total onde a população vizinha não tem participação nenhuma no 
empreendimento ou nas rendas geradas pelo parque.

Há pouco mais de um ano a população de rinocerontes negros na 
cratera de Ngorongoro era de cerca de 50 animais e quando lá estive 
esses rinocerontes estavam reduzidos a 13 animais. de acordo com 
pessoas da área de conservação na tanzânia, esta diferença deve-
se à caça por grupos oriundos de outros países especializados em 
comercializar partes dos animais para diversas utilidades, gerando 
cerca de 50.000 dólares para cada animal abatido. Como a área é 
totalmente protegida, só se pode entrar na área com autorização dos 
guardas do parque ou clandestinamente, com o apoio da população ao 
redor do parque, das tribos Masai e Iraqw. Como esta população não 
aufere nenhum benefício das rendas geradas pelo parque, também não 
tem interesse em proteger esse patrimônio natural. desse modo, os 
caçadores ilegais conseguem, através de pequenas propinas, invadir o 
parque e extrair seus produtos valiosos.

o que acontece neste parque da tanzânia não é um problema local, 
mas sim mundial, e está acontecendo também em Galápagos, no Brasil 
e em vários outros países. No Brasil já existem iniciativas, como a das 
Reservas de desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, que 
buscam o envolvimento das populações humanas locais e partilhar com 
elas os benefícios da conservação e da biodiversidade.

Em geral, as populações pobres que vivem nas áreas são excluídas 
do processo e dos benefícios oriundos de proteger essas importantes 
áreas de biodiversidade. A erradicação da pobreza é necessária para 

uma melhor proteção, manejo sustentado dos recursos ambientais, 
uso eficiente da capacidade produtiva e proteção do ambiente global. 
Conservação e manejo sustentado do ambiente estão no centro da 
questão para a eliminação da pobreza. Não há outro exemplo tão claro 
de interdependência mútua e global. Esta é a razão porque os problemas 
ambientais devem ser tratados em níveis local, nacional e internacional. 
Existe uma ligação muito forte entre pobreza e degradação ambiental. 
A pobreza é sempre vítima da degradação ambiental, desastres naturais 
e manejo displicente do meio ambiente. É, no entanto, irrealista esperar 
que as populações pobres possam ter o mesmo nível de preocupação 
ambiental e sobre o futuro enquanto continuam a viver na pobreza, 
com pouquíssimas oportunidades para melhorar sua qualidade 
de vida. Para se fazer manejo apropriado dos desafios ambientais é 
essencial que se leve em consideração as necessidades das populações 
humanas, em especial daquelas faixas mais carentes. Para erradicar 
a pobreza serão necessárias soluções sustentáveis e saudáveis do 
ponto de vista econômico e social. Instituições eficientes, legislação 
pertinente, conscientização melhorada, acesso maior ao conhecimento 
e melhor manejo com base fortemente científica são fatores-chave neste 
importante processo.

os recursos naturais devem ser manejados de maneira sustentável 
ou o crescimento econômico não será possível. Soluções ambientais 
adequadas só podem ser feitas através de intenso melhoramento do 
conhecimento científico através de pesquisa básica sobre os mais 
importantes recursos econômicos e um conhecimento adequado 
dos processos ecológicos e evolutivos. deste modo, a conservação da 
biodiversidade biológica passa por questões profundas de justiça social 
e do melhoramento da qualidade de vida das populações mais carentes 
do planeta.

Na Amazônia, além dos problemas sociais destacados acima, 
precisamos investir bastante na melhoria da base científica do manejo 
dos recursos naturais, envolvendo todos os atores da sociedade, 
diminuindo o papel do governo nesses processos para deixar que este 
aumente sua eficiência na governabilidade. o Brasil tem leis ambientais 
louváveis, mas a baixa governabilidade nesses rincões da Amazônia 
é um fator que considero primário na questão da conservação da 
biodiversidade e justiça social. uma conhecida frase do escritor irlandês 
oscar Wilde reflete isso muito bem: “Só há uma coisa pior do que a 
injustiça, é a justiça sem a espada na mão. Sem força, o direito age a favor 
do mal”.

José mÁrCio ayres  | Belém, janeiro de 2001.

example, that for several groups of organisms the region has different 

areas of endemism and abundance. In general, the diversity increases 

from east to west in the Amazon region for the large majority of the 

organisms studied. According to recent studies, the areas of greater 

biodiversity in the world are the Amazon forests near the Andes. 

despite the evolution of our knowledge on biodiversity, on models of 

geographic speciation and the region’s climatic and geomorphological 

variations, our knowledge is still limited. the most serious problem, 

however, is that few sufficient measures for conservation of 

biodiversity have been taken over the years.

Nearly a month ago, I was on the plateau in the Northeast of 

tanzania, where the famous crater Ngorongoro (part of serengeti 

conservation area) is located. the crater is a type of natural zoo, 

where there are large densities of the most spectacular African 

mammals such as zebras, elephants and lions, among others. I had 

the opportunity to observe the problems of total protection where 

the neighboring population does not have any participation in the 

undertaking or the income generated by the park.

A little over a year ago, the population of black rhinos in the 

Ngorongoro Crater numbered 50 animals and when I was there 

they had been reduced to 13 animals. According to people in the 

conservation area, this difference is the result of hunting by groups 

from other countries who are specialized in commercializing parts of 

the animals for diverse uses, generating more than 50,000 dollars 

per slain animal. As the area is totally protected, entry to the park 

is permitted only with authorization from guards or clandestinely 

with the support of the population surrounding the park, the Maasai 

and Iraqw tribes. since the population does not receive any benefit 

from the income generated by the park, they also have no interest in 

protecting this national heritage. In this manner, the illegal poachers 

manage to invade the park and extract their valuable products by 

offering small bribes.

What happens in the tanzanian park is not a local problem, but 

rather a global problem that is also happening in the Galapagos Islands, 

Brazil and several other countries. In Brazil, there are already several 

initiatives like the Mamirauá and Amanã sustainable development 

reserves, which seek the engagement of local human populations and 

share with them the benefits of conservation and biodiversity.

In general poor populations live in areas that are excluded from the 

process and the benefits of protecting important areas of biodiversity. 

the eradication of poverty is necessary to improve protection, 

sustainable management of environmental resources, and the efficient 

use of productive capacity and global environmental protection. 

Conservation and sustained maintenance are at the center of the 

issue of poverty elimination. there is no clearer example of mutual 

and global interdependence. this is the reason environmental 

problems should be treated at the local, national and international 

level. there is a very strong connection between poverty and 

degradation. Poverty is always a victim of environmental degradation, 

natural disasters and careless environmental management. It is, 

therefore, unrealistic to the expect poor populations to have the 

same level of concern about the environment or the future while 

they continue to live in poverty with few opportunities to improve 

their quality of life. In order to undertake appropriate management 

of environmental challenges, it is essential that we take into 

consideration the needs of human populations, especially those 

in the neediest subsets. In order to eradicate poverty, there must 

be sustainable and health solutions for an economic and social 

standpoint. efficient institutions, pertinent legislation, improved 

consciousness, greater access to knowledge and improved 

management solidly based in scientific research are key-factors in 

this important process.

Natural resources should handled in a sustainable manner or 

economic growth will not be possible. Appropriate environmental 

solutions can only be conducted through intense improvement of 

scientific knowledge on the most important economic resources 

and adequate knowledge of the ecological and evolutionary process. 

In this manner, conservation of biological biodiversity undergoes 

profound social justice questions and improvement in the quality of 

life of the planet’s most underprivileged populations.

In Amazonia, in addition to the social problems highlighted 

above, we need to invest heavily to improve the scientific basis for 

management of natural resources, involving all society’s actors, 

reducing the role of the government in these processes to allow 

this to increase the efficiency in the governability. Brazil has 

commendable environmental laws, but the low governability of these 

corners of Amazonia is a prime factor in the issue of conservation 

of biodiversity and social justice. A well-known quote by Irish writer 

oscar Wilde reflects this very well: “there is only one thing worse 

than Injustice, and that is Justice without her sword in her hand. 

When right is not Might, it is evil. “

José Márcio Ayres  | Belém, January 2001

uM HoMEM E SEuS PoRQuêS | A MAN ANd hIs WhY’s
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21 de fevereiro de 1954

• Nasce, em Belém, José Márcio Corrêa Ayres, 

filho de Iza e Manuel Ayres.

1964-1970 

• Estuda o curso primário no Colégio Suíço-bra-

sileiro e, em seguida, no Colégio de Aplicação 

da universidade Federal do Pará.

1970-1971

• Participa de intercâmbio cultural em Michigan, 

nos Estados unidos, em companhia de seu ir-

mão, Manuel Ayres Júnior.

1972

• Inicia o curso superior em Ciências Biológicas 

na universidade Federal do Pará, mas transfe-

re-se para a universidade de São Paulo (uSP), 

no campus de Ribeirão Preto.

1973-1976

• Realiza estudos e pesquisas acadêmicas no de-

partamento de Genética da uSP.

1974 a 1975

• Administrador do Jardim Zoológico de Ribei-

rão Preto.

1976

• Gradua-se em Biologia e casa-se com Cristina 

Silva.

1977

• Assistente de pesquisas no departamento de 

Ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (Inpa), em Manaus. Inicia o curso 

de mestrado em Ecologia pelo Inpa e univer-

sidade Federal do Amazonas. Inicia pesquisas 

sobre os cuxiús no Aripuanã (Mt) e Manaus.

1978

• Recebe diploma de Honra e Mérito do Inpa.

• torna-se membro do Comitê de Avaliação do 

Projeto de dinâmica de Fragmentos Florestais 

do Smithsonian Institution, WWF.

1980

• une-se a deborah de Magalhães Lima. 

1981

• Conclui o curso de mestrado.

1982

• É bolsista do Inpa na universidade de Cambri-

dge (Inglaterra), com apoio do CNPq, para reali-

zar o curso de doutorado. 

• Recebe o overseas Research Studentship Award 

(oRS) das universidades do Reino unido.

• Nasce, em Cambridge, daniel Lima Ayres.

1983

• Solicita ao Instituto Brasileiro de desenvolvi-

mento Florestal (IBdF) o fechamento do lago 

Mamirauá para o desenvolvimento de pesqui-

sa na área.

• Inicia pesquisa sobre o macaco uacari-branco 

na região do lago Mamirauá. As viagens são 

realizadas no barco Gaivota.

• descobre um novo macaco-de-cheiro: Saimiri 

vanzolinii.

1984

• Solicita oficialmente à Secretaria do Meio Am-

biente (Sema) a criação da Estação Ecológica 

Mamirauá.

1985

• Recebe novamente o overseas Research Stu-

dentship Award das universidades do Reino 

unido.

• Eleito membro da Linnean Society, Londres.

1986

• Conclui o doutorado em Socioecologia dos 

Primatas.

• É contratado como pesquisador (cientista 

sênior e pesquisador associado) do departa-

mento de Zoologia do Museu Paraense Emílio 

Goeldi, em Belém (PA).

1987

• Nasce, em Belém, Lucas Lima Ayres.

• Leciona no 5º Curso de Especialização em Pri-

Cronologia matologia, pela universidade de Brasília e So-

ciedade Brasileira de Primatologia.

1988

• Leciona as disciplinas “tópicos Especiais em 

Primatologia” e “Biologia da Conservação”, no 

Programa de Pós-graduação em Ciências Bio-

lógicas, no convênio entre o Museu Goeldi e a 

uFPA.

• torna-se membro da diretoria do Grupo de Es-

pecialistas de Primatas da união Internacional 

para Conservação da Natureza (IuCN).

1989

• Inicia o pós-doutorado na universidade de 

Cambridge.

• Integra a Comissão de Sobrevivência das Espé-

cies da IuCN para a América Latina e Caribe.

1990

• É criada a Estação Ecológica Mamirauá por 

meio do decreto nº 12.836, de 9 de março de 

1990,  do governo do Estado do Amazonas, 

localizada na confluência dos rios Solimões e 

Japurá, e o Auati-Paranã, em área total de 1 mi-

lhão 124 mil hectares.

• Ingressa na Wildlife Conservation Society 

(WCS) como pesquisador associado.

1991

• É eleito membro associado da Academia Brasi-

leira de Ciências (ABC).

• Representa o Brasil no Man and Biosphere Pro-

gram (MaB), da unesco.

• É titular da diretoria de Ecossistemas (direc) 

do Ibama.

• Preside a Comissão Internacional para Conser-

vação da Arara Azul.

1992

• Recebe Medalha de ouro concedida pelo World 

Wide Fund for Nature (WWF).

• Assume a coordenação do Programa Brasileiro 

da WCS.

• torna-se titular da Cátedra Carter para Ecologia 

da Floresta tropical, concedida pela WCS.

• É professor adjunto do New York Consortium 

ChronoLogy

February 21, 1954

• José Márcio Corrêa Ayres is born in Belém, to 

Iza and Manuel Ayres.

1964-1970 

• Attends primary school at the Colégio Suíco 

Brasileiro and later studies at the Universidade 

federal do Pará school of Applied studies.

1970-1971

• Studies as exchange student in Michigan State, 

U.s. together with his brother Manuel Ayres 

Júnior.

1972

• Begins his undergraduate studies in Biological 

sciences at the Universidade federal do Pará , 

but later transfers to the ribeirão Preto campus 

of the Universidade de são Paulo (UsP). 

1973-1976

• Carries out academic studies and research in 

the UsP Genetics department. 

1974-1975

• Works as administrator at the Ribeirão Preto 

Zoo.

1976

• Graduates with his Biology degree and marries 

Cristina silva.

1977

• Research assistant in the Ecology Department 

at the National Institute of Amazonian re-

search (INPA) in Manaus. Begins his master’s 

studies in ecology at INPA and the Universi-

dade federal do Amazonas. Begins research 

on the bearded sakis in Aripuanã (Mt) and in 

Manaus. 

1978

• Receives the INPA Diploma of Merit 

• Becomes member of the Evaluation Committee 

of the Biological dynamics of forest fragments 

Project, funded by the WWf, then the smithso-

nian Institution.

1980

• Gets together with Deborah de Magalhães 

Lima.

1981

• Finishes his master’s degree.

1982

• Earns INPA scholarship for doctoral studies at 

the University of Cambridge, with CNPq funding.

• Receives the Overseas Research Studentship 

Award (ors) for Universities in the UK.

• Daniel Lima Ayres is born in Cambridge.

 1983

• Requests closure of Mamirauá Lake of the 

Brazilian Institute for forestry development 

(IBdf) so that research may be developed in 

the region.

• Begins research on the bald-headed uakari in 

the Mamirauá Lake region. travels are made on 

the Gaivota. 

• Discovers the new squirrel monkey: Saimiri van-

zolinii.

1984

• Officially requests that the Secretary of the En-

vironment (seMA) create the Mamirauá eco-

logical station.

1985

• Is once again rewarded the Overseas Research 

studentship Award (ors) for Universities in 

the UK.

• Elected member of the Linnean Society, London

1986

• Finishes PhD in Primate Sociology.

• Hired as researcher (senior scientist and associ-

ated researcher) in the Zoology department of 

the Museu emílio Goeldi in Belém (PA).

1987

• Lucas Lima Ayres born in Belém.

• Teaches in the 5th Primate Specialization 

Course through the Universidade de Brasília 

and the Brazilian Primatology society.

1988

• Teaches the classes “Special Topics in Pri-

matology” and “Conservation Biology” in the 

Post-graduate Biology sciences program run 

conjointly by the Museu Goeldi and UfPA.

• Becomes member of board of directors for the 

International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) Primate specialist Group 1989.

• Begins post-doctorate work at the University of 

Cambridge.

• Joins the IUCN Species Survival Commission for 

Latin America and the Caribbean.

1990

• The Mamirauá Ecological Station is created on 

March 9, 1990 by Amazonas state decree No. 

nº 12.836. Its total 1,124,000 hectares are bor-

dered by the solimões and Japurá rivers and 

the Auati-Paranã extraction reserve. 

• Joins the Wildlife Conservation Society (WCS) 

as an associated researcher.

1991

• Elected associate member of the Brazilian 

Academy of sciences (ABC).

• Represents Brazil in the UNESCO Man and Bio-

sphere Program (MaB).

• Chairperson of the IBAMA Ecosystems Board of 

directors (dIreC).

• Serves on the International Committee for the 

Conservation of the Blue Macaw.

1992

• Receives the World Wide Fund for Nature 

(WWf) Gold Medal.

• Assumes coordination of the WCS Brazilian 

Program.

• Awarded the WCS Carter Chair in Rain Forest 

ecology.

• Adjunct professor of the New York Consortium 

for evolutionary Primatology (NYCeP), Colum-

bia University, American Museum of Natural 

history, NY.

• The Sociedade Civil Mamirauá is founded.
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for Evolutionary Primatology (NYCEP), Colum-

bia university, American Museum of Natural 

History, NY.

• É fundada a Sociedade Civil Mamirauá.

• É delegado oficial do Brasil na Rio 92.

1993

• É eleito membro titular da ABC e conhece Ca-

rolina diniz.

• É reconhecida a Estação Ecológica Mamirauá 

pela Convenção Ramsar.

• Integra o Conselho técnico Científico do Inpa.

1995

• Recebe a Medalha Augusto Rushi de Conserva-

ção, da Academia Brasileira de Ciências.

• torna-se membro do Conselho deliberativo do 

Funbio, no Rio de Janeiro.

1996

• Recebe a ordem Nacional do Mérito Científico 

do Brasil, na classe Grã-Cruz.

• É promulgada, em 12 de julho, a lei de criação 

do modelo de Reserva de desenvolvimento 

Sustentável (RdS), modificando a unidade de 

conservação de Mamirauá.

• É lançado o Plano de Manejo para Mamirauá.

• Representa o Brasil na Convenção Ramsar de 

áreas úmidas de importância mundial.

• Representa o Brasil no tratado de Cooperação 

Amazônica, uso da vida silvestre amazônica, 

em Paramaribo.

• Coordena o projeto Corredores Ecológicos para 

o Banco Mundial/PPG-7, Ibama, no programa 

Parques e Reservas.

• torna-se membro conselheiro da Comissão de 

Ecologia e Limnologia do CNPq.

1997

• Assume a vice-presidência da Comissão de So-

brevivência das Espécies da IuCN.

1998

• É declarada a Reserva de desenvolvimento Sus-

tentável Amanã, vinculada a Mamirauá.

• É membro do Comitê de Seleção da Medalha 

Augusto Ruschi da ABC.

1999

• Cria um novo projeto de conservação na área do 

Pantanal do Mato-Grosso do Sul.

• É criado o Instituto de desenvolvimento Sus-

tentável Mamirauá (IdSM).

2000

• Concedido o Prêmio Von Martius para o Insti-

tuto Mamirauá, na categoria Nature, concedido 

pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha.

• É considerado pelo King Baudouin Foundation, 

da Bélgica, uma das personalidades que digni-

ficam a espécie humana.

2001

• Sai para Mamirauá o prêmio da unesco na cate-

goria Ciência e Meio Ambiente.

• É assinado o contrato de gestão do IdSM 

com o Ministério da Ciência e tecnologia. 

É diagnosticado o câncer no pulmão e iniciado 

o tratamento.

2002

• Realiza exposição de fotografias de Mamirauá e 

Amanã ao lado do artista norte-americano die-

trich Ian Lafferty, em Nova Iorque.

• Ganha o prêmio da Sociedade de Biologia da 

Conservação. 

• Recebe o Rolex Awards for Enterprise em tó-

quio.

2003

• Morre em 7 de março, no Hospital Monte Sinai, 

em Nova Iorque.

• É enterrado em Belém em 13 de março. 

• É criado o Prêmio Jovens Naturalistas José 

Márcio Ayres, concedido pelo Museu Paraense 

Emílio Goeldi e Conservation International. 

• Recebe postumamente, em abril, o Prêmio Fre-

derico de Menezes Veiga, da Empresa Brasilei-

ra de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

• Recebe, em maio, a medalha Gaspar Viana post 

mortem e diploma de honra e mérito da Câma-

ra Municipal de Belém.

• Registra-se o reconhecimento do Corredor 

Central da Amazônia como Sítio do Patrimô-

nio Natural da Humanidade, concedido pela 

uNESCo.

• É homenageado no Prêmio Super Ecologia da 

revista Superinteressante.

2004

• É inaugurada a nova sede do Instituto Mami-

rauá, em tefé.

2005

• Realiza-se a inauguração, no Mangal das Gar-

ças, em Belém, do borboletário Reserva José 

Márcio Ayres.

2006

• É inaugurado, na sede do Instituto Mamirauá, o 

prédio José Márcio Ayres.

• Inaugura-se, no bairro do tapanã, em Belém, a 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Mé-

dio Professor José Márcio Ayres.

• É realizada sessão especial em homenagem a 

José Márcio Ayres na Conferência Internacio-

nal “Conservação e desenvolvimento na Vár-

zea: aprendendo com o passado, construindo o 

futuro”, em Manaus (AM).

2008

• Inauguram-se o Memorial Márcio Ayres e o 

prédio de pesquisa da IdSM, na sede, em tefé.

• É inaugurada a Escola de Educação Profissional 

José Márcio Ayres, vinculada ao Centro de Edu-

cação tecnológica do Amazonas (CEtAM).

• É anunciada a descoberta do uacari-do-aracá, 

o Cacajao ayresii, pelo antropólogo brasileiro 

Jean-Phillipe Boubli, em homenagem a Márcio 

Ayres.

• Delegated Brazilian official for Earth Summit 92 

in rio de Janeiro.

1993

• Elected chair member of the Brazilian Academy 

of science and meets Carolina diniz.

• The Mamirauá Ecological Station is recognized 

by the ramsar Convention.

• Becomes part of the INPA Scientific Technical 

Council.

1995

• Receives the Augusto Rushi Medal for Conser-

vation from the Brazilian Academy of sciences.

1996

• Awarded the Great Cross of the National Order 

of scientific Merit for Brazil.

• The law creating the Sustainable Development 

reserve model is announced on July 12, altering 

Mamirauá’s conservation status.

• The Mamirauá Management Plan is released.

• Represents Brazil at the Ramsar Convention on 

Wetlands of International Importance.

• Represents Brazil in the Amazon Cooperation Trea-

ty for Use of Amazonian Wildlife in Paramaribo.

• Coordinates the Ecological Corridors project for 

the World Bank/PPG-7 and Ibama in the Parks 

and reserves program.

• Becomes consulting member of the CNPq Com-

mission for ecology and Limnology.

1997

• Assumes the vice-presidency of the IUCN Spe-

cies survival Commission .

1998

• The Amanã Sustainable Development Reserve 

is established in association with Mamirauá.

• Is member of the Brazilian Academy of Science’s 

Augusto ruschi Medal selection Committee.

1999

• Creates a new conservation project in the Pan-

tanal region of Mato-Grosso do sul.

• The Mamirauá Sustainable Development Insti-

tute (IdsM) is created.

2000

• Receives the Von Martius Prize for the Ma-

mirauá Institute in the Nature category, award-

ed by the Brazil-Germany Chamber of Com-

merce.

• The King Baudouin Foundation (Belgium) rec-

ognizes Márcio as one of the personalities that 

dignifies the human species.

2001

• Mamirauá receives the UNESCO Environment 

and science award.

• IDSM management contract is signed with the 

Ministry of science and technology.

• Diagnosed with lung cancer and begins treatment.

2002

• Holds photography exposition on Mamirauá 

and Amanã in New York City together with 

North American artist dietrich Ian Lafferty.

• Wins prize from the Conservation Biology So-

ciety.

• Receives Rolex Award for Enterprise in Tokyo.

2003

• Dies on March 7 at Mt. Sinai Hospital, New York 

City.

• Buried March 13 in Belém.

• The José Márcio Ayres Prize for Young Natu-

ralists is created by the Museu Paraense emílio 

Goeldi and Conservation International.

• Posthumously awarded the Frederico de 

Menezes Veiga Prize from the Brazilian Agricul-

tural research Corporation (eMBrAPA).

• Posthumously awarded the Gaspar Viana Med-

al and the diploma of honor from the Belém City 

hall.

• UNESCO recognizes the Central Amazonian 

Corridor as a World Natural heritage site.

• Superinteressante magazine pays homage to 

Márcio with the “super ecology Prize”.

2004

• New headquarters of the Instituto Mamirauá 

inaugurated in tefé.

2005

• The José Márcio Ayres Butterfly house inaugu-

rated at Mangal das Garças in Belém.

2006

• José Márcio Ayres building inaugurated at the 

headquarters of Instituto Mamirauá.

• Professor José Márcio Ayres State elementary 

and middle school inaugurated in the tapanã 

borough of Belém.

• Special session in memory of José Márcio Ayres 

held at the international conference “Conserva-

tion and development in the Várzea: learning 

from the past, building the future” in Manaus 

(AM).

2008

• The Márcio Ayres Memorial and the IDSM 

research building are inaugurated at institute 

headquarters in tefé.

• José Márcio Ayres Professional Education 

school inaugurated together with the Amazo-

nas technological education Center (CetAM).

• Brazilian anthropologist Jean-Phillipe Boubli an-

nounces discovery of the aracá uakari Cacajao 

ayresii in memory of Márcio Ayres.

CRoNoLoGIA | CroNoLoGY
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