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De março a junho de 2016, ano das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), em conjunto com o Laboratório de
Estudos dos Esportes da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV), promoveu
o evento “As Olimpíadas vão ao cinema: ciclo de filmes e debates”.
Roberto DaMatta ministrou a conferência de abertura Os Jogos Olímpicos
no país do futebol: repensando o dilema brasileiro, no dia 23 de março, no
auditório da FCRB. A palestra teve ainda a participação do professor Ricardo
Benzaquen como debatedor.
O restante do ciclo foi composto de exibição de quatro filmes seguido de
debate com o público. Sempre às quartas-feiras, uma vez ao mês, os
eventos foram alternadamente nos auditórios da FCRB (Rua São Clemente,
134 – Botafogo – RJ) e do CPDOC-FGV (Praia de Botafogo, 190 – Botafogo –
RJ).
O ciclo foi concebido pelo pesquisador Bernardo Buarque de Hollanda
(CPDOC/FGV). Em 2015, Bernardo ministrou uma palestra da série “História
e culturas urbanas”, na FCRB, sobre o impacto da chegada da cultura dos
esportes no Rio de Janeiro da virada do século XIX para o XX. A seleção de
filmes teve por base o que existe sobre o tema e uma certa cronologia que
privilegiasse a primeira metade do século XX, período em que a Casa de Rui
tem maior tradição de estudos.

