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No encerramento das atividades do Instituto, sob a minha presidência, 

neste ano de 2018, registro os esforços administrativos para a solução dos 

nossos problemas. 

O Secretário Geral, Tarcízio Dinoá Medeiros, e o Vice-Presidente William 

Dalbio de Carvalho, com a participação da Secretária Executiva Agnês de 

Lima Leite, se movimentaram nas inúmeras tentativas para habilitar nossa 

associação à realização de seus fins. 

Devo realçar hoje, também, alguns pontos de natureza cultural. 

De grande significado o trabalho da equipe educacional do Instituto nos 

cursos oferecidos a professores da Secretaria de Educação e o atendimento 

às escolas de Brasília. 

Houve o ingresso de novos acadêmicos em solenidades marcantes: Luiz 

Serra, Virgílio Caixeta e Moaci Alves Carneiro; o lançamento de livros de 

autoria dos confrades José Carlos Gentili, José Santiago Naud, Hugo Studart, 

Luiz Carlos de Oliveira Cerqueira e Eugênio Giovenardi. Tais obras merecem 

todos os louvores. Honram nossos quadros com o fruto de seu trabalho 

histórico, memorialista e poético. 

Impõe-se assinalar o preito a Juscelino Kubitschek prestado pelos 

acadêmicos Aldo Paviani e Adirson Vasconcelos, em duas efemérides, além 

de outra palestra de Adirson sobre Assis Chateaubriand. 

Importante, ainda, a conferência ministrada pelo Professor Carlos Eduardo 

Vidigal e organizada pela Comissão de História e Geografia sobre a Política 

Internacional da Argentina: Brasil, Estados Unidos e América do Sul. 

Tivemos o Clube de Leitura debatendo textos publicados da lavra de José 

Theodoro Mascarenhas Menck e de Napoleão Valadares. 

O Instituto realiza-se na participação de seus integrantes na vida social, 

cultural e política. 
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O Doutor Tarcízio Dinoá Medeiros ingressou na Academia de Ciências de 

Lisboa. 

O Professor Padre José Carlos Brandi Aleixo passou a fazer parte da 

Academia Argentina de História e tornou-se membro de honra da 

Sociedade Bolivariana da República Argentina. 

Neste ano, voltou para o seio do Pai o nosso Affonso Heliodoro dos Santos, 

que por mais de duas décadas foi nosso presidente. A ele todas as 

homenagens que se fizeram oração na missa de sétimo dia de seu 

falecimento. 

Todos esses registros para a história levam-nos ao significado do Instituto 

Histórico e Geográfico do Distrito Federal.  

A Pólis é um sistema de vida e como tal forma os cidadãos que nela habitam. 

A Pólis é a mestre do homem. 

Brasília tem a vocação para integrar, em laços fraternais, a América Latina. 

Resulta disso a forte direção das instituições para o social, na integração do 

mundo Ocidental, que tende para a realização de valores tão caros, 

sobretudo aqueles vivenciados na existência do Brasil, como expressão da 

harmonia entre as diversas possibilidades da Cultura, com a participação 

dos povos indígenas que aqui já habitavam e dos africanos que aqui 

aportaram na mancha horrível da escravidão, mas que ajudaram a 

construção do Brasil. 

A nossa presença no Ocidente, não apenas geográfico, mas o cultural, indica 

a aceitação axiológica do patriotismo peculiar dos povos, porém distinto do 

nacionalismo excludente, que no século passado ensejou guerras 

desumanas, fruto de um desenvolvimento técnico, que deveria estar a 

serviço do homem (“crescei, multiplicai-vos e dominai o mundo”) e não ser 

instrumento de destruição e morte. 
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O Ocidente Cultural foi plasmado sem o “Estado nacional” e em uma 

concepção pluriétnica, ainda mais no Cristianismo, o encontro da fé bíblica 

com a maneira de pensar dos gregos. O Apóstolo Paulo escreveu: “não há 

distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é de todos...” (Carta 

aos Romanos, 10,12); “Enquanto judeus pedem sinais e gregos buscam 

sabedoria, nós proclamamos Cristo crucificado: um escândalo para judeus, 

um absurdo para gentios, mas para os que são chamados, judeus e gregos, 

Cristo é poder e sabedoria de Deus” (1ª  Carta aos Coríntios, 1, 22-24). 

A América Latina, Brasil, Brasília e o Instituto Histórico e Geográfico do 

Distrito Federal são bem a expressão dessa Cultura Ocidental na vivência 

brasileira, que rejeita os nacionalismos e todas as teorias que tentam 

explicar o comportamento individual e social pelas características das raças, 

porém, ao contrário, se funda na esperança da fraternidade universal. 

A todos um santo Natal e um bom ano novo. 

Está encerrada a presente sessão. 

 

Ronaldo Poletti 

Presidente 


