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O objetivo da minha pesquisa é desenvolver uma análise da trajetória intelectual de 

Paulo Augusto Nunes de Figueiredo junto a Revista Oeste, procurando comparar sua trajetória 

à de outros intelectuais que atuaram junto ao Estado Novo e que colaboraram com a produção 

e organização da revista que circulou por período de três anos (1942-1944) em Goiânia. Paulo 

Nunes Augusto de Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro em 1913, cursou faculdade de ciências 

jurídicas e sociais em Minas Gerais, trabalhou no jornal A Nação no Rio de Janeiro e logo 

depois atuou no Jornal A Lavoura e o Comercio, periódico de grande circulação em Minas 

Gerais e Goiás. Já inserido na vida pública Paulo de Figueiredo veio para Goiânia e o então 

interventor Pedro Ludovico Teixeira conhecedor de seu trabalho o indicou como Professor na 

Faculdade de Direito. Também foi Presidente do Conselho Administrativo e Procurador geral 

do Estado de Goiás, consultor jurídico do Senado federal e vice-diretor Legislativo do Senado 

Federal. Faleceu em 26 de dezembro de 1985. Teve destaque como um notável intelectual do 

Estado Novo e como idealizador da Revista Oeste. A revista inicialmente com teor literário e 

como expressão da cultura goiana, passou a ser para Paulo de Figueiredo um instrumento 

ideológico do Estado Novo para o Centro-Oeste. Paulo de Figueiredo foi um dos grandes 

ideólogos e publicistas da política centralizadora e intervencionista do governo varguista, e em 

Goiás, atuou ao lado de expressivas figuras do cenário político-intelectual como Bernardo Elis, 

Hélio A. Lobo e José Décio filho.           

Crítico do liberalismo, Paulo de Figueiredo atuou como porta voz  do varguismo 

defendendo uma política de caráter nacionalista, um modelo próprio de progresso de 

modernização do interior do Brasil. Entre os artigos publicados na revista, como por exemplo:  

“O Brasil comeu espinafre”, teceu forte críticas às práticas políticas e econômicas daquilo que 

chamava de “europeíte”, ou seja um modelo liberal de perspectiva europeizante que fazia do 

Brasil um país sem um projeto político com identidade nacional. Noutro artigo: “O Exemplo 

russo a se imitar” defendeu a importância do poder supremo do Estado Nacional e que se 

legitimava através de forte ideologia política construindo assim uma nação feliz. Com enfoque 

na trajetória institucional e intelectual de Paulo de Figueiredo irei utilizar como aporte teórico 

metodológico os estudos de Lucien Goldmann e os de Pierre Bourdieu para compreensão do 

campo intelectual que organizou a Revista Oeste e a visão de mundo e atuação política desse 

que foi um dos grandes intelectuais do Estado Novo no Brasil. 


