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Antônio Pais de Barros, conhecido como Totó Pais, nasceu em Cuiabá no dia 15 de 

dezembro de 1851, filho do comendador Joaquim Pais de Barros e de Maria da Glória 

Vieira de Barros. Seus pais eram proprietários de terras, da Usina Conceição e de um 

estabelecimento comercial. Seu irmão João Pais de Barros exerceu interinamente o governo 

de Mato Grosso entre 4 de abril e 24 de agosto de 1900.  

Junto com os irmãos, Totó Pais auxiliou o pai nos trabalhos da usina e, posteriormente, 

com a parte que lhe coube da herança paterna, adquiriu as terras da sesmaria Itaici, às 

margens do rio Cuiabá. Sem recursos para iniciar a montagem de sua usina, viajou para 

Buenos Aires e obteve do empresário alemão Otto Frank os créditos necessários. Na 

oportunidade pôde conhecer de modo mais pormenorizado o funcionamento de unidades 

produtivas similares em Jujuí, nas proximidades dos Andes, e em Tucumã, na Argentina.  

O evento político que marcou seu ingresso nos confrontos oligárquicos em Mato Grosso foi 

a disputa pelo governo do estado em 1899. O rompimento ocorrido entre o então senador 

Generoso Ponce e a poderosa família Murtinho culminou com episódios de luta armada e 

com o cerco da Assembleia Legislativa, levando à renúncia o então presidente estadual 

Cesário de Figueiredo. A liderança dos grupos armados foi assumida precisamente por Totó 

Pais, comandante da denominada “Legião Campos Sales”. A vitória no campo militar 

elevou o até então usineiro à condição de líder político, tornando-o o principal sustentáculo 

armado do governo de Antônio Pedro Alves de Barros, que, apesar da similitude do 

sobrenome, não era membro de sua família.    

Para além da experiência de líder do movimento ocorrido em 1899, Totó Pais foi 

deputado estadual no triênio 1900-1902. Diferentemente da maior parte dos membros das 

elites políticas mato-grossenses, sua carreira foi rápida, pois em quatro anos passou da 

Assembleia estadual ao governo de Mato Grosso. O cerco à Assembleia em 1899 e o apoio 

armado à gestão de Alves de Barros o tornaram candidato preferencial e imbatível para o 



quadriênio 1903-1906, o que de fato se confirmou com sua eleição em fevereiro de 1903.  

A passagem do governo em 1903, apesar dos quatro anos (1899-1903) em que o Executivo 

estadual foi duramente fustigado, foi feita sem maiores percalços. Amparado 

economicamente pela projeção alcançada no ramo açucareiro, e do ponto de vista político 

pelo prestígio de comandante da “Legião Campos Sales”, que garantiu militarmente a posse 

e a gestão de seu antecessor, o coronel Totó Pais assumiu o poder com expressiva base de 

apoio. Líder do Partido Republicano Constitucional, viu seu partido afirmar-se como centro 

do novo núcleo político no estado, até então vinculado ao Partido Republicano, e tornou-se 

ele próprio o mais importante ator político em Mato Grosso entre 1899 e 1906.  

Não houve uma razão específica para o desgaste de Totó Pais na cena política, mas 

sim um conjunto de fatores: de um lado, medidas e atitudes tomadas por sua gestão, e de 

outro, fatores de natureza essencialmente partidária. Entre as primeiras, figuravam duas 

questões fronteiriças, uma interna, envolvendo o estado do Amazonas, e outra externa, 

relacionada com as disputas entre Brasil e Bolívia pelas terras que hoje constituem o Acre. 

Nos dois casos a postura assumida pelo governo de Mato Grosso foi interpretada como 

lesiva aos interesses estaduais. As concessões feitas ao governo amazonense foram 

consideradas excessivas e, de outro lado, a cessão de terras mato-grossenses à Bolívia, bem 

como a postura de total apoio do presidente Rodrigues Alves à questão litigiosa, resolvida 

através da assinatura do Tratado de Petrópolis, indispôs Totó Pais com lideranças 

oposicionistas. 

Do ponto de vista político, as motivações apontadas pelos trabalhos existentes incluem a 

pretendida revisão constitucional, que, segundo os opositores de Totó Pais, permitiria sua 

reeleição, o apoio oferecido à candidatura de Bernardino de Campos à presidência da 

República lançada por Rodrigues Alves, e a discordância com relação aos nomes dos 

candidatos à Câmara e ao Senado no pleito de janeiro de 1906. Permeando esse conjunto de 

complexos problemas, haveria ainda um emaranhado de frequentes e mútuas acusações de 

uso da força contra adversários políticos. Por fim, contribuiu para o desgaste a ruptura com 

a família Murtinho. A aliança construída em 1899 foi aos poucos se deteriorando, e a perda 



de apoio político de personagens com expressivo trânsito junto ao governo federal, bem 

como o reatamento de relações dos Murtinho com Generoso Ponce fragilizaram 

sobremaneira a posição de Totó Pais.                                  

A confluência desses fatores produziu o isolamento do presidente do estado, que foi 

agravado pela derrota nas eleições federais em 1906. Revelando a fragilidade de sua base, a 

representação federal que o apoiava ficou extremamente reduzida. Outro aspecto não 

menos relevante foi a sistemática atuação das forças de oposição na imprensa, enviando 

com regularidade para fora do estado matérias com o propósito de desgastar o governo, 

enquanto internamente se organizavam forças para o enfrentamento armado. O 

enfraquecimento do Partido Republicano Constitucional, sua principal base de sustentação, 

era a senha de que necessitavam seus adversários, em especial Generoso Ponce, para 

rearticular suas forças.  

Sem dúvida, a grave crise institucional que atingiu o estado em 1906 foi a mais convulsiva, 

pois culminou na morte do presidente do estado. Ela expressou o ponto culminante das 

sucessivas fragmentações no interior das elites, agravadas a partir de 1899. A violência em 

si não era um dado novo na vida republicana do Mato Grosso. O problema foi a magnitude 

do evento. Totó Pais foi assassinado no dia 6 de julho de 1906, próximo à fábrica de 

pólvora do Coxipó, em Cuiabá. Substituiu-o no governo o deputado estadual Pedro Leite 

Osório. 
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