
Foi possível fazer alguns paralelos entre a livraria, o livreiro Olavo Tormin e a teoria 

de campo literário do sociólogo Pierre Bourdieu. É preciso levar em consideração que 

Bourdieu se refere à França do século XIX.

Na década de 1950, Goiânia tinha dezoito anos de fundação. A efervecência literária 

estava nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, a abertura do Bazar Oió 

foi tão importante. Dentre as atividades, menciono a edição de Ermos e Gerais (1959), 

de Bernardo Élis, único representante de Goiás na Academia Brasileira de Letras, e o 

lançamento do primeiro livro de Cora Coralina, Poemas dos Becos de Goiás e Estórias 

Mais (1965).

Ao se referir ao cenário francês, Bourdieu cita as reuniões em salões, cafés e cervejarias. 

Nos salões, se dava o encontro dos detentores de poder político com parte da classe 

artística. Nos cafés e cervejarias, estavam os defensores da “arte pela arte”, que favorecia 

“uma ambiência de exaltação intelectual em tudo oposta à atmosfera reservada e 

exclusiva dos salões” (BOURDIEU, 1996, p. 92). Nesse sentido, pode-se afirmar que o 

ambiente da livraria aproxima-se daqueles dos cafés. 

Segundo Bourdieu, esse universo “é o lugar de uma espécie de balé bem ordenado 

no qual os indivíduos e os grupos desenham suas figuras, sempre se opondo uns aos 

outros, ora se defrontando, ora caminhando no mesmo passo” (BOURDIEU, 1992, p. 

133). Esse balé, também chamado por ele de “luta”, é percebido na fala do poeta Luiz 

de Aquino, frequentador do Bazar Oió:

No meio literário era a mesma coisa, tinha a nata e tinha a plebe. Todo mundo frequentava 

a livraria, mas havia um olhar meio distante. 

Luiz de Aquino, poeta.

Entre os que fizeram parte dessa época, é importante voltar o olhar para a figura de Cora 

Coralina. A posição ocupada por ela era de uma escritora que circulava no meio, mas que 

não era reconhecida de fato. Em seus poemas, estão presentes suas tomadas de posição 

ao abordar, por exemplo, a vida dos becos, lugar de circulação de pessoas marginalizadas.

Conto a estória dos becos, 

dos becos da minha terra, 

suspeitos... mal afamados 

onde família de conceito não passava. 

(…)

(CORALINA, 2001, p. 94)

O campo literário, apesar da sua relativa autonomia, pode ter a sua estrutura transformada 

por fatores externos. Foi o que aconteceu com a instauração da ditadura militar no Brasil 

(1964-1985). Nessa época, quem era visto no Bazar Oió era tachado de comunista. Olavo 

Tormin chegou ainda a esconder, no depósito da livraria, escritores perseguidos. Em 1969, 

os livros entraram na lista da censura e, no mesmo ano, Olavo foi preso por 63 dias.

Depois que prenderam o seu avô, ficou muito difícil. O pessoal da cultura sumiu de 

lá. Ficou muito difícil a situação financeira, situação psicológica, o medo. Ele tocou o 

negócio enquanto pode. Até não ter mais jeito. 

Clóvis Carrilho, genro de Olavo e ex-funcionário.

BAZAR OIÓ:
uma livraria, um livreiro 

e o campo literário

A livraria Bazar Oió funcionou 

como um ponto cultural de 

vanguarda para a região de 

Goiânia, entre 1951 e 1974. 

O livreiro Olavo Tormin 

abriu o negócio junto com 

irmão Othelo. A união das 

duas iniciais formou o nome 

“O-I-O”. A livraria atuava 

também como editora, com a 

publicação periódica de um 

jornal, promovia lançamentos 

de livros, funcionava como 

biblioteca para os estudantes 

e organizava debates políticos 

e literários. Momentos que 

envolviam figuras locais, como 

Bernardo Élis e Cora Coralina 

e de projeção nacional e 

internacional, como Luís 

Carlos Prestes, Jorge Amado 

e Pablo Neruda.  

Durante o regime militar, o 

número de clientes diminuiu 

exponencialmente. O livreiro 

chegou a ser preso e, ainda 

com a ditadura em vigência, 

o Bazar Oió precisou fechar 

as portas.

A proposta da pesquisa 

que dá origem ao pôster 

é trabalhar esse cenário a 

partir do conceito de campo 

literário (Bourdieu, 1992). 

Busca-se identificar alguns 

dos agentes literários, suas 

posições e tomadas de 

posição e a influência da 

ditadura militar como um fator 

de transformação externo 

ao campo para avançar na 

compreensão do modo como 

uma livraria fora do eixo 

literário nacional exerceu um 

papel relevante no cenário 

cultural local como um espaço 

de confluência e de exercício 

de tomadas de posição. 
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A partir da delimitação do 

cenário literário goiano da 

época e a sua relação com 

o nacional, a livraria Bazar 

Oió foi analisada como um 

espaço literário; o livreiro e 

seus frequentadores, como 

agentes desse meio. A ditadura 

BRITTO, Clovis Carvalho. Economia simbólica dos acervos 

literários: itinerários de Cora Coralina, Hilda Hilst e Ana 

Cristina César. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade 

de Brasília, Brasília, 2011.

BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do 

campo literário. Tradução de Maria Lucia Machado. – São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002 [1996].

CORALINA, Cora. Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. 20. ed. 

São Paulo: Global, 2001.

HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil. São Paulo: Edusp, 2005.

militar entra como um fator 

externo que influenciou de 

forma definitiva o fechamento 

do local. Foram realizadas 

entrevistas com alguns dos 

frequentadores, livreiros 

da época, ex-funcionários e 

escritores.

MATERIAIS E MÉTODOS

REFERÊNCIAS

RESULTADOS

Foi possível concluir que o Bazar Oió, mesmo fora do 

eixo literário nacional, exerceu um papel relevante no 

cenário cultural local como um espaço de confluência 

e de exercício de tomadas de posição. Resultado 

alcançado pela aproximação do pensamento de 

Bourdieu com o cenário da livraria, seus agentes e o 

contexto espacial.

De acordo com Bourdieu, o campo literário é “um mundo 

à parte, sujeito às suas próprias leis” e sem instâncias 

específicas de consagração. Laurence Hallewell, em 

O livro no Brasil, ao se referir à atividade editorial na 

região Centro-Oeste do Brasil, cita o dono do Bazar Oió:

E, já em 1959, possuía um livreiro-editor 

digno de menção: Olavo Tormin, que publicava 

obras de história e literatura locais com o selo 

editorial Oió, nome de sua livraria localizada na 

praça do Bandeirante, em Goiânia (Hallewell, 

2005, p. 626).
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