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Estudantes acompanham o evento

Livraria movimentada em dia de lançamento

RESULTADOS

A livraria goiana Bazar Oió 

(1951-1974) atuava também 

como editora, com a publicação 

periódica de um jornal cultural, 

promovia lançamentos de livros, 

funcionava como biblioteca e 

organizava debates políticos e 

literários. Existia uma dinâmica 

envolvendo o dono, o livreiro 

Olavo Tormin, e diversos agentes 

culturais que movimentava a 

cena cultural da cidade e do 

estado. E, durante um ano e nove 

A análise da polêmica em questão 

foi feita com base em documentos, 

como correspondências, entrevistas, 

artigos e reportagens na imprensa, 

em sua maioria, no Jornal Oió.

INTRODUÇÃO METODOLOGIA

meses e 21 edições, as páginas 

do impresso Jornal Oió foram 

um espaço para desenvolver essa 

dinâmica. Um exemplo, é o caso 

envolvendo intelectuais goianos 

e o escritor e crítico literário 

paulista, Homero Silveira, que 

visitou Goiânia por três dias, em 

julho de 1956, para participar 

da Primeira Semana de Arte em 

Goiás, como um dos diretores 

da Associação Brasileira de 

Escritores, Seção de São Paulo.

O objetivo deste trabalho é 

discutir o caso concreto de uma 

polêmica que foi registrada, 

em parte, no Jornal Oió. Com 

isso, será possível demonstrar, 

Na época da inauguração 

do Bazar Oió, a cidade tinha 

dezoito anos. A atuação de 

Olavo Tormin, também por 

meio do Jornal Oió, permitiu 

uma maior movimentação 

dentro do campo literário local, 

a ponto de  ter sido um agente 

influente na forma como esse 

cenário era visto pelo restante 

do Brasil, e como o próprio 

espaço goiano se enxergava 

e enxervaga a cena nacional.

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

por meio de um exemplo, o 

papel de Olavo Tormin, que era 

o diretor do impresso, como 

uma figura que fomentava o 

cenário literário e cultural local. 

Homero Silveira se referiu à produção literária goiana em dois jornais, no paulista Última 

Hora e no carioca O Jornal. Sobre esse último, não tivemos acesso ao texto, por isso, vamos 

considerar que a repercussão exposta a seguir se deu levando em conta as duas publicações.

Entretanto, suas palavras dividiram opiniões entre 

os intelectuais que faziam parte do campo literário 

goiano. O embate começou meses antes da estreia do 

Jornal Oió e seguiu por  quatro números do impresso.

Olavo Tormin, anos mais tarde:

(Última Hora, agosto de 1956)

(Goiás Ilustrado, aprox. 1984)

Jarmund Nasser, 
advogado e participante ativo do impresso

(Jornal Oió, fevereiro de 1957)

Eli Brasiliense, 
romancista goiano elogiado pelo crítico

(Jornal Oió, abril de 1957)

Para a discussão aqui proposta, 

recorremos a Pierre Bourdieu 

(2002) e o conceito de campo 

literário, e a João Cézar Rocha 

(2011) e seu trabalho sobre 

polêmica. Segundo Bourdieu, “o 

campo é uma rede de relações 

objetivas entre posições” 

(Bourdieu, 2002, p. 261). Neste 

caso, vamos pensar no Jornal 

Oió e seus colaboradores. Ainda 

segundo o teórico, “cada posição 

 o etivamente efini a por 

sua relação objetiva com outras 

EMBASAMENTO TEÓRICO

posições”: o crítico paulista, 

os intelectuais do estado e o 

diretor do jornal. Segundo o 

teórico, cada posição resulta 

numa tomada de posição, que 

pode ser colocada em prática de 

diversas formas, desde textos 

literários a discursos e manifestos.

Passando do grande quadro (do 

campo literário), vamos para o 

menor, a polêmica dentro desse 

campo. De forma geral, o conflito 

pode ser mal visto se for pensado 

como troca de farpas e insultos, 

ainda mais em espaços onde estão 

envolvidos os egos e a disputa 

de poder, como são o literário e 

o intelectual. Porém, o resultado 

pode ser produtivo, como avalia 

João Cezar Rocha ao analisar a 

polêmica literária nos séculos XIX e 

XX. Para ele, “as inúmeras polêmicas 

representaram o autêntico motor 

da vida literária, pois estimularam a 

delimitação de estéticas adversárias 

e, desse modo, foram indispensáveis 

na estruturação do mundo das 

ideias” (Rocha, 2011, p. 69).
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Homero Silveira escreveu uma carta
a Olavo Tormin:

(12 outubro de 1956)
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“

“

uma literatura pacífica é uma literatura morta.
Romero Apud Rocha, 2011, p. 88

Afinal, como disse Silvio Romero: 

BAZAR OIo:
UMA LIVRARIA E O 

CONVITE A NOVOS 
OLHARES

A. G. Ramos JubE,
escritor consagrado regionalmente e que teve sua obra criticada por Homero Silveira

(Jornal Oió, maio de 1957)


