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GOVERNO MAURO BORGES (1961-1964): A PROPOSTA DE REFORMA 

ADMINISTRATIVA  

Tereza Cristina Pires Favaro1
 

 

RESUMO: Discute-se, neste artigo, elementos que oferecem subsídios para a 

compreensão da reforma administrativa proposta pelo Governador Mauro 

Borges Teixeira/PSD (1961-1964), com ênfase no planejamento 

intervencionista, racionalização e centralização administrativa, na tentativa de 

superar as práticas institucionais mediadas pela política tradicional. Sob tal 

perspectiva, na gestão maurista é explicito o fortalecimento da direção técnica 

do gestor, com o objetivo do aperfeiçoamento das Condições Gerais de 

Produção, que seriam os meios necessários para a organização e expansão do 

capitalismo.  
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Este artigo se propõe a verificar, na processualidade das práticas de 

gestão, a coerência ideológico-institucional do projeto maior da política de 

estado celebrado pelo governador Mauro Borges Teixeira (1961 – 1964), por 

meio do Plano de Desenvolvimento Econômico ou Plano MB. Como referência, 

tem-se o marxista português João Bernardo e sua distinção quanto à 

existência, na sociedade capitalista, de três classes sociais: a operária, a 

burguesa e a dos gestores. A especificidade desta última consiste em atuar 

diretamente sobre as Condições Gerais de Produção, que seriam os meios 

necessários para organização/expansão do capitalismo. Nas premissas 

bernardianas (2009, 1998, 1979), os gestores desempenham “funções em 

corpos dirigentes da burocracia política e econômica, pública ou privada [...] 

decidem os investimentos a realizar com o capital e determinam o modo de 

aplicação do lucro [...] e controlam o trabalho alheio” (JOÃO BERNARDO, 

1998, p. 52). Ao agir assim, os gestores criam as condições favoráveis para 

atender a lógica e a disciplina do capital. É nessa direção, que busco aproximar 

a prática institucional adotada por Mauro Borges Teixeira.  
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Sustentado por uma conjugação favorável de fatores, Mauro Borges 

Teixeira se apresenta à sociedade goiana como candidato ao Governo de 

Goiás em 1960, pela coligação Partido Social Democrático (PSD) e Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). Com o slogan nacionalismo e 

desenvolvimentismo, propõe a aceleração do capitalismo no estado, com 

planejamento, intervencionismo estatal, austeridade no trato da gestão pública, 

bem-estar e paz social para todos.  

De trajetória militar, Mauro Borges, no Exército, chegou à patente de 

tenente coronel, com formação na Escola de Comando do Estado Maior, 

especializando-se em transportes. Na política, por nomeação do presidente 

Getúlio Vargas, ocupou o cargo administrativo de Diretor da Estrada de Ferro 

Goiás (1951-1954). Disputou, em 1958, eleições diretas para deputado federal, 

e, em 1960, para governador de Goiás, sendo eleito. Da formação castrense, 

Mauro Borges herdou a visão de mundo tecnocrática, inspirada na lógica 

organizacional, com ênfase na centralização da decisão, na hierarquia, na 

ordem disciplinar, além do anticomunismo, que contaminou os militares 

brasileiros após 1935 e se acentuou a partir de 1947, com o advento da Guerra 

Fria.  

Logo nos debates iniciais, Mauro Borges emitia sinal de que 

promoveria mudança político-institucional no Estado de Goiás, para adequá-lo 

ao momento nacional em curso, em torno do desenvolvimentismo, deflagrado 

pelo presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960). Com esse entendimento, 

Mauro Borges lança mão do planejamento, da centralização administrativa, da 

priorização da política econômica, do saber técnico, bases da tecnocracia.  

Em torno disso, na garantia da reorganização política, econômica e 

social do estado, coloca em marcha o I Plano de Desenvolvimento Econômico 

de Goiás, denominado Plano MB, estruturado com base no modelo de Fayol: 

Prever, Organizar, Planejar e Executar (POPE). Tal modelo, com origem no 

final do século XIX, consolida-se no século XX, impondo modificações ao 

processo de trabalho, tanto do ponto de vista técnico quanto organizacional. 

Pautado nos pressupostos da administração científica, acompanha os modelos 

da gerência, fundamentados no taylorismo, fordismo e fayolismo, de maneira a 

influenciar outros setores da sociedade na organização e administração do 
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trabalho em diversos ramos de atividade que não aqueles estritamente 

industriais (TRAGTENBERG, 2009).  

O Plano MB, com base em estudo empreendido por técnicos da 

Fundação Getúlio Vargas (RJ), coloca em evidência, na nova ordem 

desenvolvimentista, Goiás, como estado atrasado, uma vez que carecia dos 

requisitos técnicos, científicos, infraestruturais e econômicos necessários a 

figurar entre os estados desenvolvidos. O parâmetro do desenvolvimento era 

São Paulo e Rio Grande do Sul, centros industriais. O diagnóstico sobre a 

realidade goiana expressa preocupação e demandas para o futuro de Goiás, 

no sentido de operar a modernização do estado, que se encontrava na UTI do 

capitalismo. O processo de modernização de Goiás deve ser pensado com o 

advento da criação de Brasília – “símbolo do ultra-moderno na exaltação do 

urbanismo” (SOUZA, 1990), considerando as condições objetivas favoráveis de 

atualização da marcha para o oeste, de ocupação e interiorização, com a 

expansão da fronteira agrícola para o Centro-Oeste, na tentativa de integrar a 

economia regional ao eixo dinâmico do capitalismo nacional. Por esse prisma, 

a nova capital federal poderia representar a melhor oportunidade para estimular 

o desenvolvimento do Estado de Goiás. Ressalta-se que os tecnocratas da 

FGV identificaram um crescimento da economia de Goiás, diga-se, 

espontâneo, sob a influência da nova capital e da expansão da fronteira. Com 

efeito, Mauro Borges propõe uma agenda política de desenvolvimento 

econômico estadual para adequar Goiás ao padrão desenvolvimentista, 

traduzido na modernização da infraestrutura, articulada a uma máquina pública 

eficiente e moderna.  

Nesse entendimento, a intenção era superar 

[...] a fase do “Estado cartorial”, conspirando contra os mais sadios 
princípios orientadores do desenvolvimento econômico [...] Goiás não 
é mais uma pequena província que possa administrar ao sabor das 
mais empíricas improvisações ou à base de promessas demagógicas. 
É imperativa a implantação de métodos científicos de administração e 
racionalização dos serviços públicos, dentro de um planejamento 
coordenado e sistematizado, de acordo com as modernas teorias do 
desenvolvimento (GOIÁS, 1961, p. 99-100). 

 
A recusa de Mauro Borges pela forma tradicional de governar 

apontou para reforma em parcela significativa do setor público, referendada por 

um planejamento governamental até então inédito em Goiás. De fato essa foi a 

tônica, afinal, o Plano produziu uma visão de Goiás, desorganizado e sem 
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dinamismo, conduzido de maneira improvisada. Por meio do Planejamento, 

tentou-se atender às exigências daquela conjuntura, voltadas para a eficiência 

e a racionalidade, impostas pelas agências internacionais, em especial as 

norte-americanas, para formalização de convênios e liberação de verbas para 

investimentos, como, por exemplo, o Programa Aliança para o Progresso.  

Para compor o quadro dirigente, Mauro Borges selecionou, conforme 

seu interesse, uma elite técnica para ocupar os postos-chaves. Alguns de seus 

componentes foram recrutados entre militares graduados do exército brasileiro; 

outros, na iniciativa privada; e outros, ainda, técnicos goianos, participantes de 

cursos na Fundação Getúlio Vargas (FGV), que ao término deles foram 

contratados para comandar o tempo novo em Goiás. Somaram-se a esses,  

aliados das forças políticas que o apoiaram.  

O Plano MB, como instrumento de ações desenvolvimentistas prevê 

uma reorganização do próprio estado, na medida em que a técnica que orienta  

sua construção e estratégia de funcionamento como programa de 

investimentos articula o estudo de disponibilidades financeiras, mediante o 

processo de planejamento-orçamento, seleciona os objetivos e propõe um 

cronograma de execução. Sob tal perspectiva, na gestão maurista é explícito o 

fortalecimento da direção técnica do gestor, com objetivo do aperfeiçoamento 

das Condições Gerais de Produção, buscando responder às demandas de 

atualização da proposta de ocupação e interiorização do país, postas pela 

conjuntura. Com a justificativa de incentivar, pelo Plano MB o desenvolvimento 

das “regiões atrasadas” de Goiás, foram propostos os meios necessários para 

a instalação de estabelecimentos de ensino, hospitais, instituições penais, 

casas de detenção, unidades sanitárias, armazéns de grãos, serviços básicos 

de saneamento e de infraestrutura urbana, tais como água e esgoto, energia 

elétrica, estradas, rodovias, pontes. Para tanto, destinou-se para “[...] as obras 

de infra-estrutura, com repercussão profunda em qualquer política 

desenvolvimentista [...] proporcionalmente, a maior parcela, na distribuição 

setorial dos investimentos” (GOIÁS, p.2). A crescente participação estatal 

expressa a modernização, pela via pública, das Condições Gerais de 

Produção, demonstrando que a finalidade das políticas públicas estava voltada 

para a promoção do crescimento econômico e da expansão capitalista. 

Entretanto, “[...] onde a atuação estatal for impraticável ou inconveniente a 
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iniciativa particular será chamada a colaborar e todos os meios, privilégios e 

facilidades lhe serão concedidas” (GOIÁS, p.2).   

A tentativa de modernização da estrutura estadual teve como 

consequência a adoção de um sistema administrativo móvel, ou seja, criaram-

se e extinguiram-se órgãos da administração sempre que foi considerado 

necessário, com tarefas pouco definidas ou já desempenhadas em outros 

órgãos da administração direta e indireta. Investiu-se na administração indireta, 

com a criação de fundações, empresas públicas, sociedades de economia 

mista e autarquias, na busca de maior agilidade e flexibilidade de atuação 

dessas entidades, melhor atendimento às demandas do governo e da 

sociedade, facilidade de aporte de recursos e, naturalmente, facilidade de 

recrutamento, seleção e remuneração. Para acompanhar esse desenho 

institucional, o modelo administrativo tem como base a centralização.  Assim, 

Mauro Borges apostou alto na reforma administrativa: [...] “estamos 

absolutamente decidido a adotar uma política severíssima neste setor” (GOIÁS, 

1962a, p. 5), a fim de tornar a máquina pública mais dinâmica e eficiente, no 

cumprimento daquilo que é determinado, de modo a responder ao momento 

singular e de maior oportunidade para efetivação dos projetos e planos, com 

uma estrutura mais burocratizada e com maior imunidade em relação aos 

interesses clientelistas. Era o que almejava o governador de Goiás.  

No seu entendimento, o funcionalismo era ineficiente em decorrência da 

má qualificação e do processo de ingresso no serviço público, à base do 

apadrinhamento. Com vistas, pois, à racionalização do serviço público, a 

gestão maurista contratou assessoria técnica do Grupo Brasileiro de 

Organização e Métodos (Organobras). Dentre seus membros, expoentes da 

administração pública brasileira, estava Benedicto Silva, goiano, dos primórdios 

do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), precursor na 

introdução da racionalização no serviço público federal, defensor da 

meritocracia e crítico do clientelismo reinante no funcionalismo público. A 

contratação de assessorias de escritórios técnicos foi uma prática utilizada por 

alguns governos estaduais, para a realização de estudos e projetos, 

elaborados sob a ótica do planejamento e da racionalização. 

A proposta apresentada pela Organobras, demonstra sintonia com os 

“princípios tayloristas de que há sempre um modo melhor de realizar qualquer 
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operação ou movimento” (SILVA, 1965, p. 32). Tal iniciativa visa acabar com o 

vácuo deixado pela morosidade, pela baixa produtividade, promovendo a 

eficiência dos serviços. Um outro aspecto ressaltado por Silva (GOIÁS, 1962a, 

p. 5):  

[...] a maior falha que sinto no Governo de Goiás (é) o bom mocismo, 
ninguém quer ser ruim para ninguém, ninguém quer cumprir o dever 
para não desagradar ninguém, quer dizer, há muitas exceções. Deve 
haver energia e organização. Só energia não basta. 
 

Pelo que ficou dito, o ideal, para Benedicto Silva, era a competência 

profissional em detrimento da política tradicional. Afinal, afirma ele, “no serviço 

público, por exemplo, ninguém pensa em eliminar os incapazes e raramente os 

interesses gerais prevalecem sobre os interesses particulares” (1965, p. 61). 

Sem qualquer acaso, justifica-se daí, a proposta de adoção do controle e da 

disciplina como necessários para produzir o efeito desejado e garantir que as 

decisões e as ordens emanadas de cima sejam cumpridas.  

Assim, em linhas gerais, a Organobras procura organizar os 

procedimentos de gestão pública nos seguintes aspectos: definição das 

funções e atividades, no sentido da implementação do orçamento-programa, 

que transformou o orçamento numa peça ligada ao planejamento; introdução 

de novos métodos e novas técnicas, no sentido da universalização dos 

procedimentos; disciplinarização da força de trabalho, valorização de regras, 

normas é destreza nas atividades e produtividade. Observam-se, nas tentativas 

de reformular a atuação do setor público, mecanismos com vistas a superar o 

clientelismo, o compadrio, o favoritismo, tais como: a profissionalização, a ideia 

de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo. Para tornar 

coerentes as mudanças, a Organobras sugeria o ingresso no serviço público 

mediante concurso.  

Dessa forma, para atender a estrutura burocrática que se procurava 

fortalecer e consolidar por meio de normas de execução e controle, foi proposta 

a formação do Estado Maior Civil do Governo de Goiás (1962b), idealizado 

como um instrumento institucional fundamental de mediação. Compunham o 

Estado Maior Civil as Secretarias de Administração, Fazenda, Governo e 

Planejamento, responsáveis pela centralização do comando, das diretrizes e da 

coordenação; ficando a descentralização das ações executivas a cargo das 

secretarias, autarquias e sociedades de economia mista.  



 7 

O Estado Maior, com posição estratégica, articulava o funcionamento 

institucional, para garantir a Mauro Borges controle sobre a máquina 

administrativa e financeira ― um modo de ser mais eficaz, na tentativa de se 

distanciar da desorganização, das injunções de ordem política e da 

administração à base do improviso, sem planejamento, para Benedicto Silva, 

características intrínsecas às administrações anteriores. As atribuições do 

Estado Maior diziam respeito à maneira pela qual a gestão maurista deveria 

relacionar-se com os interesses político-partidários ou, melhor dizendo, como e 

em que medida atenderia às demandas políticas, na perspectiva de reduzir as 

influências da política tradicional. Como estratégia, a tentativa de separar a 

política da administração; como prática, a evidência de que tal separação não 

era “absoluta”.  De todo modo, essas medidas refletem, acima de tudo, o 

confronto de espaço de poder em um contexto político-institucional que de 

certa forma se mostrava contraditório, por tentar equilibrar regras rígidas para 

todos, tornando-se, porém, na prática, maleáveis a determinados interesses. 

Com essas considerações, é possível compreender a extensão da 

reforma indicada pela Organobras na tentativa de diferenciar-se das práticas 

comumente adotadas nas gestões públicas no âmbito do Estado de Goiás. 

Com diretrizes racionais, a intenção era garantir legitimidade à gestão 

planejada. Nessa ordem de realizações, respaldadas no poder de decisão 

centralizado, na disciplina e na hierarquia, intencionava submeter o 

funcionalismo estadual a comportamentos e posições definidas 

institucionalmente, com ênfase na meritocracia:  

[...] apagará o sistema do mérito a disseminada ideia de que o 
funcionário público é um parasita da bolsa do povo, pois através de 
sua eficiência melhorada, produzirá mais, em volume e em 
qualidade, economizando milhões de cruzeiros aos contribuintes do 
estado (GOIÁS, 196c). 
 

Inferia-se, pois, que a mentalidade do funcionalismo público deveria ser 

mudada e essa mudança só ocorreria com a adoção da meritocracia e 

padronização do funcionalismo, afastando a influência política presente na 

distribuição de cargos e promoções. Ora, cabe lembrar que a introdução de 

novos modelos de organização e gestão traduz-se em formas alternativas de 

controle. E, como afirma João Bernardo, “a exploração incide, antes de mais 

nada, na questão do controle” (1998, p.7), e reforça a presença da classe dos 
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gestores na articulação desse processo, cuja prática se diferenciava dos outros 

funcionários, “pelo caráter técnico e transformador atribuído a ela” (RABELO, 

2011, p. 140). A efetiva atuação dos gestores subentende maior coordenação 

e controle sobre as ações e possibilidade de uma articulação mais ampla dos 

serviços entre si, sobrepondo-se a interesses específicos de cada setor. 

As propostas de racionalização do serviço público estadual, no 

entanto, não foram de todo bem-sucedidas.   Relatos informam problemas 

enfrentados por diversas secretarias, problemas esses de natureza financeira 

ou relativos a concepções de práticas referentes ao desenvolvimento do 

trabalho. A continuidade de práticas institucionais permeadas pelo clientelismo 

e personalismo indica, assim, a força política dos interesses na preservação 

desses mecanismos da política tradicional. A velha burocracia, atrelada ao 

apadrinhamento, os empregos de favor, além da rotina institucional 

desajustada e impregnada de vícios e da falta de autoridade das chefias, tudo 

isso associado à indefinição das atividades de cada setor, insistiam em resistir 

aos ditames do novo modelo.  A alternativa foi conservar a velha burocracia ao 

propor outra capaz de atuar em base diferente, tentando esvaziar o velho 

padrão administrativo de poder, em especial, no qual a nova burocracia se 

inseriu.  

Nesse aspecto, a tentativa de criar uma estrutura estatal capaz de 

sustentar a execução do Plano MB efetivou um sobressalente poder à 

Secretaria de Planejamento e Coordenação – implantada nessa gestão, 

substitui, aproveitando uma estrutura que lhe antecedia, o Conselho Superior 

de Planejamento (1957) –, e, consequentemente, ao secretário engenheiro 

Irineu Borges do Nascimento:  

[...] criamos a secretaria, como secretaria mesmo de Planejamento 
com força total, eu controlava toda a administração do estado, a 
liberação de duodécimo para cada órgão. Eles tinham que me 
apresentar um plano de trabalho dentro do governo, mensalmente 
eles recebiam o duodécimo para prosseguir. Agora, ficar recebendo 
duodécimo do estado e as obras não aparecerem, eu não aceito, vou 
controlar a administração todinha, tudo sob minha responsabilidade. 
Perfeito. Assim foi. Eu assumi a Secretaria de Planejamento 
(NASCIMENTO, 2009). 

2
 

 

Homem de postura autoritária, Irineu Borges atuou com mãos de 

ferro. Como gestor, assumiu a gerência técnica de toda a máquina 
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administrativa. Definia os investimentos públicos, subsidiava as discussões e 

as decisões do governo, atuando conforme os interesses da gestão e a serviço 

dela. Irineu Borges esbanjava talento quando se tratava de planejar, organizar, 

produzir normas, relatórios, cobrar e controlar o trabalho alheio – postura 

revestida da pretensa eficiência. Entretanto, na leitura de documentos e Atas 

de reuniões, percebe-se que os demais gestores viam nisso uma espécie de 

intromissão, ingerência, talvez uma diminuição do próprio poder; daí, muitas 

vezes deixarem de lado as recomendações de passar tudo pelo crivo de Irineu 

Borges, dando encaminhamentos por si mesmos, ignorando as instruções 

emanadas do governador. Sobre o papel desempenhado por Irineu Borges, o 

importante a ressaltar é que ele fez sem dirimir o poder do governador Mauro 

Borges. Aliás, uma característica identificada na gestão foi a centralização das 

decisões no chefe do Poder Executivo, creditando-lhe certo grau de 

personalismo, uma vez que a palavra final era sempre dele. 

Em linhas gerais, o modelo gerencial conduzido por Mauro Borges 

pode ser identificado como reformista conservador. O esforço de lançar mão de 

um perfil racional ao conduzir os negócios públicos estaduais, sem, contudo, 

alijar as práticas clientelistas, negligenciava a burocracia existente, não 

priorizando a sua profissionalização. Mauro Borges tentou reorganizar a 

máquina pública sob a ótica da eficiência administrativa, tudo articulado ao seu 

interesse e na garantia de maior controle não apenas das secretarias, 

autarquias e empresas mistas, mas também do funcionalismo, torturado pela 

obsessão do rendimento.  

Apesar da distância entre as metas estabelecidas e as metas cumpridas, 

não resta dúvida que a reorganização administrativa proposta pela gestão 

maurista tenha sido uma tentativa de superar os vícios cartoriais presente na 

administração pública estadual. E não há como negar que, para aquela 

conjuntura, tenha sido uma ação ambiciosa no sentido da burocratização do 

Estado de Goiás, ao tentar introduzir na administração a centralização, a 

hierarquia, o sistema de mérito, a separação entre o público e o privado. 

Constituir uma administração pública mais racional e eficiente, que pudesse 

assumir seu papel na condução do processo de desenvolvimento do Estado de 

Goiás por meio do intervencionismo estatal, era, pois, o fim pretendido.  
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