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Nasceu em 14 de outubro de 1936, no garimpo do 

Bandeira, região de Guiratinga, MT. Filha de 

Aprígio Narciso Sene e Rosa Narcisa. Os pais 

eram naturais do Maranhão e filhos de índios 

Caiapós e Carajás. Vieram para Mato Grosso para 

a região do Tesouro, atraídos pelos garimpos.  

Maria Ciolina ficou órfã muito cedo, aos 9 meses. 

Perdeu os pais no Tesouro e lá foi adotada pelo 

casal Bertoldro Bezerra e Maria Alves Siqueira, 

que tinham vindo de Goiás. Era o ano de 1937, 

Dona Maria Alves e a família estabeleceu 

residência, nas margens direita do rio Areia, em 

frente a atual casa de Profª Laurita Xavier. 

Bertoldro tocava garimpo com o senhor Paraibano, 

pai do Sr. Jurandir Xavier. Pouco tempo mais tarde 

sua mãe adotiva se separou do senhor Bertoldro 

amaziou-se com o garimpeiro Vital, um baiano, com 

quem teve quatro filhos: Arnaldo, Alice, Almir e 

Adelaide de Souza Sirqueira. Bertoldro casou-se 

novamente e foi morar na região do Corguinho, 

adquiriu propriedade e teve 9 ( nove) filhos: 08 

mulheres e 01 homem. Maria Ciolina tinha uma leve 

amizade com Sebastiana que morava na Vila Santa 

Terezinha. Senhor Bertoldro ficou viúvo e o filho foi 

morar em Torixoréu. Antes de se mudar vendeu a 

terra e o gado. 

A madrasta de Maria Ciolina, dona Maria Alves 

arrumou um namorado para a filha, quando ela tinha 

13 anos e com o namorado João Ferreira dos 

Santos, goiano, filho de uma baiana, Maria Ciolina 



casou se aos 13 anos de idade, no ano de 1949 e foram morar na terra de sr. Alvino Mendes 

(compadre de Maria Ciolina). “Joca” era o apelido do esposo de Maria Ciolina. Eles 

arrendaram a terra do compadre por 5 anos. Depois adquiriram um lote na região do Paraíso 

do Leste. Em julho de 1957, Joca estava vindo para Poxoréu e ocorreu uma friagem tão forte 

que  geou na região. Joca e o companheiro Sabino acenderam uma fogueira para se aquecer 

e esperaram amanhecer o dia para seguir viagem. Cedo lavou o rosto e passou mal, foi 

encaminhado para o hospital a em Poxoréu faleceu. Emitiram um atestado declarando que 

Joca faleceu em decorrência de um tétano. Porém, 

Maria Ciolina disse que acredita que ela teve um 

estupor. Dona Maria estava grávida, dias depois deu 

à luz a filha Joana. Vicença e Martinha , irmãs( eram 

prostitutas)  de Joca trocaram a propriedade por um 

revólver e trouxeram Maria Ciolina e a filha para 

morarem em Poxoréu,na casa da sogra que morava 

próximo à igreja São João Batista, tempos mais 

tarde, Maria Ciolina comprou um lote do sr. Dió 

Mandioca no bairro Alameda Monchão Dourado , lá 

fez uma casa e foi morar com as filhas Joana e  

Maria de Lurdes.Abaixo temos a foto de dona Maria 

Ciolina e o primeiro esposo João Ferreira dos Santoa 

, seguida da foto da filha Maria do Livramento com o esposo, tendo ao meio a  avó paterna 

dona Maria Ferreira dos Santos ). 

Maria Ciolina (na foto com a filha e o 

neto) se sustentava com o trabalho de 

lavagem de roupas: Tinha como freguesas: 

Dona Josélia Neves, Dona Alexandrina 

de sr. Eoni Souza Lima e várias 

mulheres da zona como Aurora, Eva e 

outras.  Lavava roupas para Pe. Pedro, 

para os italianos que vinham ajudar o padre 

e também lavava roupas do Hospital São 

João Batista e também do Dr. João. As 

roupas eram transportadas em trouxas que 



levava na cabeça. Exceto de dona Rufina, esposa do Zezé, as roupas eram lavadas na própria 

casa dela. 

   Dona Maria Ciolina se recorda certo dia vinha trazendo um bucho de roupas 

sujas sobre a cabeça, quando de repente apareceu um bêbado atirando sem direção e ela teve 

que se esconder atrás do mourão da porteira. Depois viu apenas as marcas dos balaços na 

madeira. 

   Lá no senhor Zezé morava um estrangeiro, os garimpeiros queriam abrir um 

rego d’água, ele não deixou. Mataram o estrangeiro na presença do filho. As terras do 

estrangeiro foram vendidas para o Zezé.  

    Dona Maria Ciolina se recorda das casas de palha do cabaré, e disse que 

naquela época ocorria muitas mortes em Poxoréu. Levavam o defunto numa rede até o 

cemitério na rede esse era enterrado. Outros eram levados num esquife  até o cemitério, lá 

era depositado na cova e traziam o esquife de volta. Para ser utilizado por outro defunto. 

   Recorda-se de pessoas como Maria Félix, Crioulo Preto, Mariquinha do 

Antônio da Barra( pais de Deuzalina e Bio), Miru de Antônio Durval ( pais de Diva e 

Darci), o bolicho de senhor Maroto Sodré, o açougue de Altino Matos, a loja de 

Severino que depois passou para Geová Bezerra. Perolina esposa de José Caetano, 

farmácia do Amarílio,  Pedro Pernambuco e de sr. Rochinha. Recorda se dos médicos dr. 

Vinícius,dr. Bernardo e Luis Sabóia. 

   Em relação a política ela disse que era péssima. Pois mataram “Frutuoso” e o 

juiz e ainda queriam matar Amarílio e dr. João Andrade Figueiredo. 

    Disse que senhor Fontes (Filogônio) era responsável pela Associação 

Garimpeira. Mas naquela época não se tomavam certos cuidados com as pessoas que por ali 

ficavam. Por isso morreu muita gente lá. Depois o senhor Jaú assumiu a direção da 

associação. Certa vez havia um garimpeiro por nome Isidório, que trabalhava no garimpo do 

Castelhano. Ele passou mal e foi levado ao hospital. Teve um derrame, foi tratado e depois 

que recebeu alta foi encaminhado para a associação garimpeira. Maria Ciolina foi visita-lo e 

viu o estado em que se encontrava com o corpo todo ferido, por ficar muito tempo sobre um 

colchão de capim, sem forro e sem cuidados. Maria Ciolina pediu a ajuda dos italianos 

Cezarina e Emílio para cuidar de Isidoro. Maria Também procurou Jaú e fez com que ele 

autorizasse ela a comprar lençóis. Maria passou a lavar as roupas do garimpeiro e os 

italianos passaram a cuidar da saúde dele. Abaixo fotos de alguns dos filhos de Ciolina: 

Emília, Maria de Lourdes, Laura, Cícera, Emilio e José Antônio. (foto abaixo) 



 

Maria Ciolina também lavou roupas para Dona Nina do Amarílio, Dona Alexandrina de 

senhor Eone, dona Josélia Silva, Flávio farias , pai de Zenaide do Artur Farias, Dona 

Madalena , mãe de Darci Gilberto e muitas outras família tiveram suas roupas lavadas por 

Maria Ciolina que disse sempre tomar muito cuidado para não perder uma peça de roupa. 

Passou apuro quando determinadas vezes estava lavando roupas e o açude enchia, a água 

represava os piçarrões onde ela lava roupa. 

Anos depois, Maria ciolina casou -se pela segunda vez.  Demétrio Francisco dos Santos 

(Natural de Mimoso/MT), trabalhava com sr. Lucas Ribeiro. Com Demétrio, Maria teve a 

filha Divina. Certo dia a filha adoeceu e Maria Ciolina levou a para tratar em Rondonópolis 

e por lá mesmo ficou com a filha e foi orientada pela cunhada Martinha a arrumar outro 

marido, porque Demétrio bebia muito. Maria se separou dele e foi morar no Juriguim em 

Rondonópolis, MT. 

   Casou se pela terceira vez. A cerimônia foi realizada em Rondonóplis e 

depois voltou para Poxoréu e foi morar na terra de José Castelhano. Anos depois se separou 

de Adérito e foi morar na terra de Amarílio Bento de Britto. Desde pequena, Maria Ciolina 

frequentava a casa do senhor Amarílio, quando ia comprar remédios para a mãe e enquanto 

o farmacêutico manipulava o medicamento ela era sempre agradada com bolinho e doces 

oferecido por dona Nina. Como forma de ajudar Maria Ciolina  sustentar os filhos, senhor 

Amarílio pagava um certo valor para ela tocar horta na terra dele. Lá ela plantava tomate e 

outras hortaliças, que depois vendia e levava o dinheiro para Amarílio. O pagamento era de 

15 cruzeiros, pago semanalmente. 

Disse que o genro de Amarílio, senhor Santana Sol, deu lotes para Elias, Manoel e Maria 

Ciolina. Maria Ciolina comprou a parte dos outros dois e passou a plantar de tudo ali. 

Além de lavadeira e lavradora, Maria Ciolina também foi garimpeira. Tocou garimpo na 

Barra do Coité e na terra de Amarílio. 

 Trabalhou também como babá. Foi babá dos filhos de Dalzerê, que morava na rua do 

cinema velho, próximo da loja de Dona Piedosa e do senhor Caé. Manoel Cego entregava 



água na casa de Dalzerê ou “Dalgerê”. E naquela época o cartório era quase em frente ao 

Banco do Brasil. 

Maria Ciolina conheceu prof. João Torres. Disse que ele era bravo, batia nos alunos  com 

régua e palmatória de aroeira, com um furo no centro. Depois estudou no grupo com a profª 

Alaídes mãe de Edina. Profª Alaídes foi namorada de dr. João Figueiredo. 

Disse que onde hoje fica a Escola Estadual Cel. Júlio Müller havia um campo de futebol, o 

campo velho do Senhor Ângelo Balão, depois construiu-se o Ginásio 7 de Setembro. 

No Paraíso do leste havia tribo de índios bororos  e Eugênio era o cacique. Os xavantes 

foram chegando em Poxoréu e os bororos foram para o Merure. 

   Com o terceiro esposo, Adérito Costa Montenegro, Maria Ciolina teve os 

seguintes filhos: Noeleno, Narciso, Noelvaldo e Noelci.  

   Mudou se da terra de senhor Amarílio, depois que a família de Dona “Juriti” 

se mudou para lá. Pois, segundo ela era uma bebedeira danada e ela não se sentia à vontade , 

achou melhor se mudar para Campo Verde – MT.  

Casou-se pela quarta vez com Manoel José de Souza, um baiano de Macaúbas, BA.  

Dessa união nasceram 06 (seis) filhos: Dioneide, José Antônio, Amílio, Emília, Laura 

Virgiane e Cícera Romana. Quando conheceu Maria Ciolina, Manoel disse que era viúvo. 

Porém, era mentira, ele era casado com uma 

mulher lá das bandas de Cuiabá. 

Manoel largou Maria Ciolina em Poxoréu e foi 

embora, não se sabe para onde. 

Dona Ciolina teve todos os filhos de parto 

normal. Uns, ela teve a ajuda de parteiras, 

outros ela mesma fez o parto sozinha. Contou 

com a ajuda da parteira “Anjinha” uma vez, 

cunhada Martinha num parto, enfermeira 

americana num parto também e Maria Ciolina  

fez os  demais partos sem ajuda de ninguém. 

Maria Ciolina teve um Quinto relacionamento, 

dessa vez com Manoel Correa, afilhado e filho 

de criação do senhor Amarílio. Desse relacionamento nasceu a filha Celeste. Ela não 

chegou morar com Manoel. Porém, certo dia senhor Amarílio perguntou lhe se Manoel 

estava ajudando nas despesas da filha, se fornecia lhe o leite. Ela disse que não. Amarílio 



saiu e fez com que Manoel providenciasse as coisas que Maria Ciolina necessitava para 

melhor alimentar sua filha. 

   Uma vez um garimpeiro por apelido “Pinto Louco” entrou pelado na casa de 

Maria Ciolina. Nessa época Maria estava grávida e os filhos assustados saíram correndo 

atrás do garimpeiro. No dia seguinte, Maria informou ao senhor Santana Sol que ordenou 

que o garimpeiro fosse embora das terras de Amarílio. 

Maria disse que o italiano 

Emilio se tornou tão amigo 

dela, que mesmo depois que 

foi embora para a Itália 

continuava a ajudá-la. 

Enviou por várias dinheiro 

para ela, que Pe. Pedro lhe 

entregava. 

Senhor “Manoel Cego”,  e 

senhor “Chiquinho” os 

aguateiros da cidade  

ficaram  marcados  na 

memória de Maria Ciolina . 

Principalmente o senhor 



Manoel Cego, preto, alto, cabelo bem ruim, pernas compridas, que a calça ficava na canela. 

Andava pelas ruas com os pés no chão e conduzia o jumento Piloto carregado de latas 

d`água. Antes ele usava um cabo de vassoura , colocava uma lata em cada ponta que depois 

era colocado  sobre o ombro para transportar as latas. Cada lata custava 500 réis, as duas 

ficavam mil réis. Com o dinheiro da venda de água, comprou o jumento. As pessoas serviam 

lanche e enquanto ele comia, o jumento pastava um pouco. Quando recebia o dinheiro, 

Manoel esfregava as moedas entre os dedos. Assim, ele conhecia o valor das moedas que 

recebia. Sinhá, filha de Dona Moacir, que era irmã de Manoel Cego. 

Também se recorda que a “Latão”, era irmão de Quim do Coité. Certo dia Quim deu 5( 

cinco) cruzeiros para “Latão” dizer que ele não era seu irmão. Latão era branquinho. 

Irmã Moacir morava perto de senhor Trajano. Manoel Cego tinha pés e olhos grandes. 

Aquilo deixava a menina Maria Ciolina assustada e amedrontada. Ela fugia quando via o 

aguateiro. 

O jumento transportava 4 latas de água. Manoel tirava as latas e levava até o pote da casa do 

seu cliente. 

Senhor Chiquinho era casado com dona Regina a água era da biquinha dos Currais, lá do 

José Eugênio. 

Disse ainda que 

abaixo da pista de 

corrida havia 

uma lagoa ( 

Manacial que 

atualmente 

abastece a 

cidade), onde 

tinha uma mina 

que a água 

jorrava com 

muita força. Ia alto e o formava um fervedor , era perigoso o local devido a força da água. 

Maria Ciolina fala com saudade da Poxoréu de outrora. Disse que as pessoas boas 

morreram. Aquelas pessoas que gostavam de ajudar os mais pobres, tinham mais amor. Hoje 

, aqui é tudo mais difícil, falta mais união entre as pessoas. É preciso arrancar o coração de 

pedra e por um coração humano nas pessoas. Pois, agora matam idosos para roubar. A 

violência está de fazer medo. Disse que pede proteção a Deus todos os dias. Ela frequenta a 



igreja Universal em 

poxoréu. Falou também que 

está morando aqui por 

insistência da filha Emília, 

porque ela queria continuar 

morando em campo Verde. 

Disse que lá se sentia mais 

amada pelas pessoas, que a 

ajudavam na coleta das 

latinhas, que depois comercializava.  

    Maria Ciolina tem muitos: muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos. Foi 

uma mulher intensa, proletária, abundante. Foi dessas mulheres anônimas que, não fosse a 

nossa sensibilidade em percebe-la e a generosidade institucional do IHG em resgatar e 

preservar suas memórias, ela passaria entre nós, em “brancas nuvens”. Salve Dona Maria 

Ciolina e sua abundante família! 

 

 

 


