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RESUMO

Félix d’Ávila foi um dos primeiros professores com formação superior em educação física no Estado de
Sergipe. Trilhou uma carreira profissional multifacetada, pois quando estudante foi atleta profissional,
formou-se em 1957 na Escola Nacional de Educação Física e Desportos, envolveu-se com a publicação de
artigos no jornal católico “A Cruzada”, administrou o Vasco Esporte Clube em Aracaju, além de ter sido
também inspetor de ensino do Ministério da Educação e Cultura em Sergipe. Em 1963 foi lotado na cidade
de Niterói, no Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho é analisar os traços iniciais de sua formação
docente no período de 1958 a 1963. Para realizar o intento me fundamentei no conceito de Capital
Cultural de Pierre Bourdieu e na metodologia da História Oral, além de empregar fontes das mais diversas,
a exemplo de: jornais publicados no período, artigos científicos, dissertações e teses.

PALAVRAS-CHAVE: Félix d’Ávila; Trajetória; Formação Docente.

RESUMEN

Félix dAvila fue uno de los primeros maestros con una licenciatura en educación física en el estado de
Sergipe. Pisó una carrera multifacética como estudiante era un atleta profesional, se graduó en 1957 en la
Escuela Nacional de Educación Física y Deportes, se involucró con la publicación de artículos en el
periódico católico "La Cruzada", administrado el Club Deportivo Vasco en Aracaju , y también ha sido
inspector de enseñanza del Ministerio de Educación y Cultura en Sergipe. En 1963 estuvo destinado en la
ciudad de Niterói, Río de Janeiro. El objetivo de este trabajo es analizar las huellas de su formación inicial
del profesorado en el período 1958-1963. Para llevar a cabo la intención me fundamentei el concepto de
capital cultural de Pierre Bourdieu y la metodología de la historia oral, además de emplear las más
diversas fuentes, tales como: periódicos publicados entre, artículos científicos, tesis y disertaciones.

PALABRAS CLAVE: Félix dÁvila, Trayectoria, Formación del Profesorado.

Pág.1/10



Félix d’Ávila é um dos primeiros professores de Educação Física com formação de nível superior que veio
para Sergipe. Ele fez o curso no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Educação Física e Desportos da
Universidade do Brasil entre os anos de 1955 a 1957. Por ter recebido uma bolsa de estudos, concedida na
época do governo de Leandro Maciel para custear suas despesas naquela cidade, precisou retornar a
Sergipe e foi compelido a prestar serviços pelo período mínimo de dois anos. No entanto, por conta de um
concurso público, em 1963 ele foi lotado na Inspetoria Seccional de Educação Física na cidade de Niterói e
lá realizou os primeiros Jogos Estudantis Brasileiros. Foi convidado a retornar para Aracaju, no início da
década de 1970, onde participou ativamente da implantação do Centro de Educação Física e Desporto[2]
que deu origem ao primeiro curso superior de Educação Física em Sergipe. Vale frisar que Félix ficou como
diretor desde sua fundação até 1979, ano que ele se transfere para a Universidade Federal do Paraná,
permanecendo até o ano de 1991, quando então se aposenta do serviço público. O objetivo deste trabalho
é analisar o início da sua trajetória profissional no período de 1958 a 1963 para compreender sua
formação docente no campo da educação física.

Para alcançar o objetivo me fundamentei na metodologia da história oral, ademais tentei empregar fontes
das mais diversas, no intuito de ampliar as possibilidades de compreensão do objeto, a exemplo de:
artigos de jornais publicados na época, não apenas do período que inicia sua atuação enquanto professor
com curso superior em Aracaju no ano de 1958, mas também anteriores a essa data, numa tentativa de
compor sua trajetória de vida; monografias, dissertações, teses, artigos científicos; documentos oficiais
como portarias, decretos, diários oficiais da união, fotos do acervo pessoal do professor; além de
entrevistas com o próprio Félix e com personagens que o conheceram em diferentes momentos de sua
vida. Três fontes impressas serviram inicialmente de alicerce para esta pesquisa, quais sejam: jornais que
circularam em Sergipe entre 1958 a 1959 nos quais o professor Félix era articulista na seção esportiva no
periódico católico denominado “A Cruzada”; a dissertação de mestrado em Educação da Universidade
Federal de Sergipe (UFS), defendida em 1997, escrita pelo professor José Américo Santos Menezes,
intitulada “Escola de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe: uma possível história”; e a
revista número 38/2009 do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) na qual o professor
Néviton Felipe da Silva desenvolve um artigo cujo título é “Professor Félix d’Ávila: 80 anos de uma história
de poder a serviço da educação física”.

“O Esporte em Marcha” era o título da seção assinada por Félix no jornal católico “A Cruzada” cujas
matérias localizadas foram impressas entre 24 de dezembro de 1958 e 26 de setembro de 1959. Logo no
primeiro artigo ele informa que aquele espaço era destinado à emissão de seu ponto de vista ao focalizar
os fatos relacionados ao esporte. Os temas tratados em seus textos englobavam assuntos relacionados
aos esportes praticados em Sergipe, como por exemplo: o futebol, o basquete e o vôlei, e suas respectivas
entidades federativas. Foi instigador perceber, logo nas primeiras leituras do jornal, que sua diagramação
traz uma inovação imagética importante para a área da Educação Física, pois seu símbolo, a imagem do
discóbolo de Mirón[3], passa a ser impresso identificando não somente os artigos de Félix d’Ávila no
jornal, como também a seção denominada “Cruzada esportiva”. Esse fato me despertou interesse, pois até
então essa imagem não se fazia presente nas edições anteriores do periódico, portanto havia uma clara
intenção, por parte deste professor, de apresentar, iconograficamente, a área da Educação Física à
sociedade sergipense.

O artigo do professor Néviton Felipe, publicado na revista 38/2009 do IHGSE, confeccionado como parte
do processo avaliativo de uma das disciplinas do Programa de Mestrado em Educação na UFS, também
contribui para ampliar a quantidade de informações sobre o professor Félix, já que o entrevistador abordou
aspectos gerais de sua vida tais como: infância; experiências com Educação Física na escola, e a escolha
pelo curso superior de Educação Física. Apesar da abrangência, ou talvez por conta dela, sua pesquisa não
abordou, com maior riqueza de detalhes, o início da trajetória profissional de Félix a partir de 1958.
Exemplo disso é que as crônicas esportivas do jornal católico “A Cruzada” não são mencionadas em seu
artigo.

Outro material que contém informações sobre Félix d’Ávila, já anunciado anteriormente, é a dissertação de
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Menezes (1997) - Professor José Américo dos Santos Menezes - cuja prudência de disponibilizar, em
anexo, as entrevistas concedidas e transcritas na íntegra se consubstanciaram em documento que retrata
uma importante parte da história da Educação Física sergipana. Das treze entrevistas contidas na
pesquisa, aquela transcrita em maior número de páginas foi realizada com o professor Félix, e todas as
demais referenciam seu nome, revelando-o deste modo uma peça central no contexto referente à
constituição do primeiro curso superior de Educação Física no Estado de Sergipe, para além da constituição
do campo.

Minha busca por concatenar informações sobre o início da trajetória pessoal e profissional de Félix d’Ávila é
uma tentativa de compor e compreender traços de sua história. E a partir disso tento compreender sua
formação docente no campo da Educação Física. Assim, optei por realizar uma sucinta digressão que
englobasse seus genitores na tentativa de elucidar suas origens, sua linhagem, esclarecer o tipo de
educação e o capital cultural por ele formado, buscando interpretar os privilégios sociais que seus pais lhe
possibilitaram. Entendo capital cultural ou informacional como sendo constituído pelos saberes,
competências, códigos e outras aquisições. Para Bourdieu (1998, p.74-75), o capital cultural, na sua forma
incorporada, é descrito como: “[...] um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e
tornou-se parte integrante da ‘pessoa’, um habitus”.

Félix d’Ávila Costa nasceu em Aracaju, no dia 19 de janeiro de 1928. É filho do jornalista e jurista Luiz
José da Costa Filho com Alice Ferreira Cardoso que também possuía graduação em direito, mas que,
segundo informações do próprio Félix, exerceu a profissão por um curto período de tempo. Em Santos
(2008, p.18) [4], Félix afirma que sua mãe foi a primeira sergipana a possuir um curso superior na área
de direito, sendo a segunda uma mulher denominada Maria Rita Soares de Andrade [5]. Localizei em um
impresso de 1920 do Rio de Janeiro, chamado “Jornal das Moças”, uma imagem da mãe de Félix vestida
com beca noticiando-a enquanto “[...] intelligente senhora que acaba de bacharelar-se pela nossa
Faculdade de Sciencias Juridicas e Sociaes”, e retratando sua formatura na “cidade maravilhosa” (Jornal
das Moças, 1920, edição 00252, p. 35). Outra fonte a qual parece corroborar com as afirmações de Félix
d’Ávila a respeito de sua mãe ter sido a primeira mulher a se formar em direito em Sergipe foi encontrada
na pesquisa acerca das representações de ex-normalistas no período de 1920 a 1950, pois uma das
depoentes, ao enfatizar sobre as mulheres sergipanas formadas pela Escola Normal de Sergipe, que
cumpriram importantes funções na sociedade, afirma que Maria Rita foi a primeira mulher a exercer a
profissão de advogado, no entanto, uma outra mulher formou-se primeiro, não exercendo por conta de
ter-se casado (Freitas, 2004, p.114).

Já no tocante às informações do pai de Félix d’Ávila, Luiz José da Costa Filho, apesar de ser um
personagem mais conhecido na História Sergipana, com razoável quantidade de fontes impressas, ainda
há carência de trabalhos científicos que o enfoque em maior profundidade. Os impressos lidos até o
momento sobre o professor Félix pouco aprofunda sobre aspectos históricos da vida de seu pai (e de sua
mãe). Considerei importante fazê-lo, pois acredito que haja uma tendência na qual “porções” de cultura
dos ascendentes sejam transmitidas paulatinamente dos pais para os filhos nas experiências trocadas e na
vivência diária, no modo de ser e de agir. Sobre isso, esclarece o sociólogo Bourdieu que a acumulação de
“capital cultural”, este compreendido enquanto pressuposto de uma apropriação rápida e sem esforço de
todo tipo de capacidades úteis, dá-se desde a mais tenra infância e ocorre sem demora ou perda de tempo
fazendo com que todo o período de socialização seja, ao mesmo tempo, acumulação. Por consequência, a
transmissão do capital cultural é, sem dúvida, a mais dissimulada forma de transmissão hereditária de
capital (Bourdieu, 1997, p. 86).

Assim compreendo que o processo de socialização de um indivíduo inclui todas as experiências adquiridas
no mundo social, costumes, hábitos e práticas familiares constituem um espaço privilegiado para os
indivíduos engendrarem competências, identidades e disposições, bem como incorporarem representações
do mundo e de si mesmos (Abrantes, 2011, p.122). Foi por conta disso que busquei desvelar aspectos da
trajetória de vida de Costa Filho, para melhor compreender Félix d’Ávila.
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Luiz José da Costa Filho nasceu na cidade de Propriá, em 1886, e aos 18 anos começou a trabalhar para a
redação do “Jornal de Sergipe”. Em 1907, com apenas 19 anos, ele já frequentava a Tribuna das
Conferências Públicas, discursando sobre assuntos diversos no Salão da “Sociedade Sergipense de Auxílios
Mútuos Amparo das Famílias ” (Guaraná, 1925, p.377-378). Além de jornalista, Costa Filho também foi
deputado estadual na legislatura de 1912-1913 (Guaraná, 1925, p. 378). Formou-se em 1917 pela
Faculdade de Direito da Bahia, mas um ano antes já estava atuando na docência, na função de professor
adjunto de história e geografia do colégio Atheneu Sergipense. Em 1927 seu nome aparece no cargo de
professor “cathedrático de História do Brasil”, concomitantemente ao de substituto. Segundo Nascimento
(2004, p.18), no final da década de 1920 esse colégio oferecia o curso ginasial preparatório para cursos
superiores e o seu corpo docente reunia o que se tinha de melhor em Sergipe, sendo composto
majoritariamente por homens formados em direito e medicina. Vale frisar que enquanto lecionou no
colégio Ateneu, Costa Filho dedicou-se também ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe na função de
primeiro secretário nos anos de 1918 e 1919 (Almanak Laemmert, 1918, p.2753; 1920, p.1416).

O destaque intelectual de Costa Filho o fez ser reconhecido enquanto um dos renomados homens literatos
que ocupariam a cadeira de numero 11 da Academia Sergipana de Letras. Em 1929, o jornal “O Paiz”, do
Rio de Janeiro, noticia a sessão solene realizada no palacete do coronel José da Silva Ribeiro, cuja
recepção teve “numerosa e selecta assistência” (O PAIZ, 1929, edição 16391, p.07).

O que se pode perceber é que quando Félix nasceu em 1928, seus pais já haviam transitado por
importantes espaços no âmbito da sociedade sergipana e por certo eram pessoas com arcabouço
intelectual privilegiado e também possuíam recursos financeiros que possibilitavam ao filho uma educação
diferenciada, tanto vinda dos próprios hábitos dos genitores, como também no âmbito formal do ensino.
Com exceção do Colégio Ateneu Sergipense, todos os demais estabelecimentos de ensino no qual ele
estudou foram de ordem privada. Em Sergipe ele fez o curso primário nos colégios: Tobias Barreto e
Jackson de Figueiredo. No início da década de 1940, após passar no exame de admissão do Ateneu, sua
família mudou-se para o Rio de Janeiro onde fez o ginásio no colégio Ibituruna, até o segundo ano
científico no Colégio 28 de Setembro e concluiu o terceiro ano no Colégio Piedade. Nestes
estabelecimentos de ensino secundário ele teve sua iniciação esportiva, chegando a jogar
profissionalmente por alguns clubes do Rio de Janeiro em diferentes modalidades esportivas. Jogou futebol
pela equipe juvenil do Madureira; fez atletismo no clube do Vasco e jogou na equipe de basquetebol pelo
clube Aliados do Campo Grande (Menezes, 1997; Silva, 2009).

Seu envolvimento com as modalidades esportivas contribuiu para a decisão de Félix d’Ávila entrar na
Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD) da Universidade do Brasil no ano de 1955. Lá
permaneceu até a conclusão do curso superior o final de 1957. Por certo, o tempo que passou neste
ambiente é importante para compor seu perfil profissional, pois lá ele adquiriu experiências e se apropriou
do modelo de professor de educação física traçado por essa pioneira instituição. O edital de inscrição em
concurso de habilitação para ENEFD de 1950, divulgado no jornal “Diário de Notícias”, no Rio de Janeiro,
mostra alguns aspectos relacionados à caserna. Como pré-requisito de inscrição, por exemplo, era preciso
apresentar documentos de certidão de idade, em original o qual provasse que o candidato teria no mínimo
de 18 e máximo de 30 anos para o Curso Superior de Educação Física cuja duração era de três anos sendo
destinado a formar professores de educação física para os estabelecimentos oficiais (federais, estaduais e
municipais) e particulares destinados a ministrar educação física a jovens ou adultos. Outro “ponto de
corte” dos inscritos estava na exigência de provas físicas, pois o edital enfatizava: “Serão aprovados os
candidatos que, tendo satisfeito as exigências das provas físicas, obtiverem nas provas intelectuais, média
global 5 e no mínimo 3 por disciplina” (DIÁRIO DE NOTICIAS, 1950, edição 08355, p.12).

A exigência demandada pelas atividades físicas era tamanha que a seleção dos candidatos começava já
com a faixa etária, tal qual acontece ainda nos dias de hoje em instituições militares. A Aptidão física era
necessária também para suportar a rotina de exercícios que eram impostos pelas diferentes disciplinas que
compunham o Curso Superior de Educação Física. Vale lembrar que Félix d’Ávila no ano de 1955 estava
com 27 anos de idade, mas devido à prática constante de atividades físicas, pelos clubes nos quais
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passou, o seu condicionamento físico era elevado. A ENEFD nos idos da década de 1950 ofertava cinco
cursos: a) Curso Superior de Educação Física, b) Curso de Educação Física Infantil; c) Curso de Massagem,
d) Curso de Técnica Desportiva, e) Curso de Medicina Aplicada a Educação Física e aos Desportos; dentre
esses apenas o curso superior de educação física detinha duração de 3 anos, todos os demais duravam
apenas um ano (DIÁRIO DE NOTICIAS, 1950, edição 08355, p.12).

Félix d’Ávila conseguiu mais que apenas passar no concurso de habilitação na ENEFD, pois todo seu
passado atlético, especialmente no âmbito do basquetebol, ou como ele gosta de chamar “meu esporte”,
lhe rendeu, logo nos primeiros meses daquela instituição, a chance de começar a conhecer autoridades
militares as quais gerenciavam as organizações esportivas em âmbito nacional. Em 13 de março de 1955,
um mês após Félix entrar para a ENEFD, foi noticiado em um jornal do Rio de Janeiro que “o Almirante
Paulo Martins Meira, presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol e patrono do basquetebol
brasileiro” seguia viagem para a cidade de Aracaju em comemoração às festividades do centenário da
cidade. Assim, a Federação Sergipana de Basquetebol havia programado diversos jogos com a colaboração
dos clubes Itapagipe, da Bahia, Flamengo, de Maceió, e Barroso de Recife que se realizariam durante a
estada do almirante Paulo Meira. A nota do jornal era concluída com a informação de que o almirante
estaria acompanhado do representante sergipano junto à confederação, “Félix d’Ávila”, e em Aracaju seria
hóspede oficial do governo do Estado (DIÁRIO DE NOTICIAS, 1955, edição 09924, p.61).

Outro fato que marca a presença de Félix d’Ávila na ENEFD foi o seu envolvimento em manifestações
sociais. Em junho de 1957, já próximo da conclusão de seu curso, um grupo de alunos da ENEFD
percorreu a sede de alguns jornais na cidade do Rio de Janeiro num movimento de protesto contra
deliberações do diretor da Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de
Desportos que facultavam direitos aos leigos em prejuízo dos que fazem o curso na ENEFD da
Universidade do Brasil. A indignação dos alunos estava relacionada à Portaria N° 258, de 22 de outubro de
1955 que autorizava a criação de cursos avulsos pelo interior do país com o objetivo de formar professores
de educação física num curto espaço de trinta dias, enquanto na Escola da “Praia Vermelha” eram exigidos
três anos para a concessão do diploma universitário. O movimento de protesto era apoiado tanto pelos
professores daquela escola universitária como também pelo próprio reitor da universidade à época - Pedro
Calmon. Os acadêmicos também eram contra um projeto de lei que permitiam aos oficiais e sargentos,
diplomados a partir de 1943, tivessem as mesmas regalias daqueles que se diplomavam pela Universidade
do Brasil no curso superior de Educação Física. Dentre os representantes da comissão estavam Marco
Antonio de Moraes – vice-presidente do diretório acadêmico da ENEFD – e Félix d´Ávila - coordenador do
movimento de protesto (CORREIO DA MANHA, 1957, edição 19694, p.15).

Após terminar o curso em dezembro de 1957, Félix d’Ávila deixa o Rio de Janeiro e volta a Sergipe,
fixando residência em Aracaju. Sua carreira inicia-se já em janeiro de 1958 quando é designado para ser
professor de educação física no colégio Estadual Ateneu Sergipense. Além desse estabelecimento, ele
também lecionou: no colégio Jackson de Figueiredo, a convite do próprio professor Benedito; no Colégio
Salesiano e no Colégio Pio Décimo. Posteriormente, quando o colégio Tiradentes é fundado em 1962, Félix
também foi convidado a fazer parte do primeiro corpo docente desta instituição, pois havia conhecido o
seu fundador, Jouberto Uchôa de Mendonça, quando este ainda trabalhava no Colégio Pio Décimo.

No entanto, Félix d’Ávila marcou os arquivos históricos sergipanos por outro motivo, pois ele não se
restringiu profissionalmente apenas aos estabelecimentos de ensino enquanto docente. Já nos primeiros
meses de 1958, foi convidado por um dos dirigentes do “Vasco Esporte Clube” de Aracaju, Fernando
Madureira, para visitar a sede da instituição, mesmo sendo torcedor do Flamengo ele assim o fez, e ao
chegar no local, Félix afirma que se deparou com um “quartinho lá na praça do palácio num prédio
amarelo que era a Inspetoria de Trabalho”. Tomou então a iniciativa de procurar um espaço mais amplo
para alugar e conseguiu. Pouco tempo depois Félix iria compor o quadro de dirigentes desse clube. Uma
edição do jornal “Diário Carioca”, publicada em 21 de junho de 1958 no Rio de Janeiro, registra a
passagem da Miss Sergipe, a estanciana, de apenas 19 anos, Maria Nilza Ribeiro, na sede do periódico. A
reportagem mostra que a garota interrompeu temporariamente o 3° ano científico para lançar-se na
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corrida ao título de Miss Brasil e que havia aceitado anteriormente o convite dos diretores do Vasco
Esporte Clube para concorrer ao título de Miss Sergipe utilizando as cores deste clube. Ela estava
acompanhada de seu pai, Nilo de Brito, e dos diretores do Vasco de Aracaju: Félix d’Ávila, José Saturnini
Santana, José da Costa d’Ávila e José da Costa Garcez. (DIÁRIO CARIOCA, 1958, Edição 09183, p. 12).

O início da trajetória profissional de Félix d’Ávila na cidade de Aracaju foi marcado por outra atividade
profissional a qual compôs sua formação docente e que faria dele um personagem distinto no campo da
Educação Física dentro do Estado. No mesmo ano em que chega pra iniciar sua carreira de professor, ele é
convidado pelo diretor do jornal católico “A cruzada”, Hélio de Souza Leão, para escrever artigos sobre
esporte. E em 24 de dezembro de 1958, ele publicou seu primeiro texto na edição de natal daquele
impresso na sessão denominada “Cruzada Esportiva” e intitulado “Moralizar, incentivar e garantir” (A
CRUZADA, 1958, ano XXIII, número 1072, p.12). Os artigos que o professor Félix escreveu a partir de
1959, aos poucos, vão “abrindo espaço” no campo da Educação Física e “aguçando” sua formação
docente, pois ele passa a expor suas opiniões, criticar e fundamentar aquilo que não estava condizente
com sua maneira de perceber as questões relacionadas ao mundo do esporte. Ele, enquanto conhecedor
dos meandros de sua área expunha os seus textos, sem receio, buscando defender o desenvolvimento do
esporte local. Foi assim ao abordar acerca do futebol e dos novos estatutos da Federação Sergipana de
Desportos, em 03 de janeiro de 1959 (A CRUZADA, 1959, ano XXIV, número 1073, p.03).

Ainda no mesmo mês de janeiro de 1959, outro texto de Félix d’Ávila evidenciou sua preocupação com o
basket-ball sergipano. Talvez por ser praticante assíduo dessa modalidade esportiva, o seu envolvimento
sentimental fez com que as palavras utilizadas na sua redação ficassem recheadas de emoção e de certa
maneira apontava para traços de austeridade de sua personalidade. O título do texto foi marcado com
letras maiúsculas: “AGONIZA O BASKET-BALL SERGIPANO”.

Triste realidade a que estão vivendo os amantes do esporte da “bola na cesta”, com a agonia lenta da
destruição por que passa a Federação Sergipana de Basket-Ball. Alias esta destruição vem se processando
há três anos, corroendo lentamente, o que se tinha conseguido em quatros anos de sacrifício e amor ao
basket-ball. O diagnostico deste mal? É muito simples de traçarmos! Eis aqui: incompetência e ignorância
dos que a dirigiram ou dirigem, no que concerne a administração e organização de uma federação
especializada.

Para uma melhor ideia, analisemos fria e imparcialmente a situação da moribunda Federação Sergipana de
Basket-ball: sede, a Federação NÃO TEM; dinheiro, a Federação NÃO tem, pois não possui um serviço de
cobrança e tesouraria organizados; material para registro, inscrições, transferências e etc. a Federação
NÃO tem; diretor técnico, a Federação NÃO tem; diretor de oficiais, a Federação NÃO tem; tesoureiro, a
Federação NÃO tem; secretario, a Federação tem mas trabalha e reside na cidade de Porto da Folha, à
beira do São Francisco; subvenção federal a Federação NÃO recebeu ainda a de 1957, e já estamos em
1959; juízes oficiais de mesa, a Federação NÃO tem; Tribunal de Justiça Desportiva, a Federação NÃO
tem; campeonato oficial de 1958, a Federação não realizou ainda e já estamos em 1959; quadras
marcadas dentro das novas regras, a Federação NÃO providenciou junto aos clubes para que façam as
devidas alterações. Mas, perguntarão vocês, naturalmente: ... e Presidente, a Federação tem? Bem, meus
amigos, ter presidente, ela tem, mas NÃO atua, em virtude de seus inúmeros afazeres particulares (no
que deve ter inteira razão).

É esta a situação melancólica em que se encontra presentemente o meu querido basket-ball, esporte que
já existiu em Sergipe. Agoniza ele, nos estertores da decadência, preso pelos incompetentes e
amordaçado pelos ineptos; paga injustamente, um tributo que não era seu. Do vigoroso e emocionante
esporte, do passado, resta apenas as saudades, no presente. Em Sergipe, podemos afirmar convictamente
e com intensa tristeza, que o basket-ball é um “esporte em marcha”.... a Ré, acelerado.

(A CRUZADA, 1959, edição 1076, p.03).

Apesar do seu envolvimento no meio esportivo, no Clube do Vasco e com o jornal, Félix demonstrava seu

Pág.6/10



envolvimento com a Educação Física ao participar de eventos vinculados à área, a exemplo de cursos. O
mesmo jornal que publicava seus artigos semanalmente expunha aviso em 20 de junho de 1959,
informando aos leitores que o professor Félix d’Ávila havia viajado ao Rio de Janeiro e São Paulo, a fim de
participar do “II° [6] Estágio Internacional de Educação Física” e do “VI Curso de Aperfeiçoamento Técnico
Pedagógico” promovidos pelo Ministério da Educação e Cultura (A CRUZADA, 1959, edição 1097, p.05). O
III Estágio Internacional de Educação Física destinou-se a fornecer oportunidades de aprimoramento dos
conhecimentos a professores de todos os recantos do país, bem como contato com as técnicas novas que
os profissionais especialistas estrangeiros trazem para ministrar (DIARIO DE NOTICIAS, 1959, edição
11228, p 04). Este evento, com duração de 15 dias, contou com a presença de 190 participantes e foi
supervisionado pelo seu idealizador, o professor Alfredo Colombo, então diretor da Divisão de Educação
Física. Dentre os assuntos que mereceram a atenção dos “mestres-alunos” destacaram-se os ligados a:
“interval-training”, ginástica feminina moderna, recreação, danças regionais e método natural austríaco
(CORREIO DA MANHA, 1959, edição 20328, p.03).

Ao retornar para Sergipe, Félix d’Ávila trazia consigo não somente os certificados de participação desses
cursos, mas também “créditos” de prestígio que começavam a destacá-lo dentro da área da Educação
Física sergipana. Ele vinha se compondo ao “metabolizar” suas vivências. Da experiência de atleta
começava a nascer um professor experiente. Acredito nisto, pois em 21 de novembro de 1959 Félix
participou de um evento intitulado “Simpósio dos Problemas Aracajuanos”, ocorrido no governo municipal
do Prefeito José Conrado de Araújo, cuja temática abarcaria: Alimentação e Cinturão Verde; Educação e
Cultura; Saúde e Bem-estar; Transportes; Urbanismo e Política Tributária. Segundo Graça (1996), o
prefeito José Conrado, com este Simpósio, demonstra aos correligionários e opositores sua disposição em
realizar uma “administração técnica”, comprometida com as demandas sociais; livre, portanto, dos
comprometimentos meramente partidários. O coordenador geral do simpósio, o jornalista e promotor
público Paulo Costa, confirmou as intenções do prefeito em seu discurso no evento, quando afirma: “O
escopo essencial do Prefeito era obter dos técnicos e entendidos, sem neles distinguir matizes partidárias,
planos e objetivos de trabalho que devam e possam ser realizados na sua gestão administrativa [...]”
(GRAÇA, 1996, p.37). Ou seja, as pessoas convidadas a participar deveriam possuir competências
“técnicas” em suas áreas de conhecimento. Não é a toa que no Simpósio dos Problemas Aracajuanos:

A Comissão Organizadora foi inicialmente composta pelo secretariado e diretores de órgãos municipais,
mas as comissões de trabalho contemplaram vários nomes da intelectualidade sergipana de modo a se
revelar verdadeiro o princípio do mérito e da competência em detrimento da filiação partidária. A
Comissão de Educação e Cultura foi subdividida em grupos de trabalho, contemplando nomes como: Maria
das Graças Azevedo Melo, Neyde Torres Mesquita, Manuel Franco Freire, Alvina Marques, Núbia do
Nascimento Marques, Djenal Tavares Queiroz, Félix D’Ávila, dentre outros.

(GRAÇA, 1996, p.38).

Félix d’Ávila passa a ser (re)conhecido no campo da Educação Física sergipana enquanto referência na
área, pois não há como desconsiderar que ele é convidado a participar de eventos no campo educacional
para tratar daquilo que ele conhecia e dominava, a Educação Física. Menos de um mês após o aludido
simpósio, em 12 de dezembro de 1959, o jornal A Cruzada estampa como capa a notícia sobre a “Primeira
Jornada de Educação Secundária”, ocorrida entre os dias 07 e 17 daquele mês. Ela foi promovida pela
Inspetoria Seccional de Educação sob a orientação do Dr. Moniz de Aragão, inspetor seccional do Ministério
da Educação em Sergipe. O evento contou com a presença dos diretores de Ginásio da época e com
representantes de todas as camadas culturais e educacionais do Estado. Inclusive a solenidade de
abertura foi realizada no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e contou com a presença do
governador do Estado, Luiz Garcia, que realizou a abertura dos trabalhos. O primeiro tema tratado esteve
a cargo do “Dr. Severino Uchôa”, diretor do Instituto de Educação Ruy Barbosa, que dissertou sobre
“Problemas da administração escolar”. As demais sessões foram realizadas no SESC-SENAC e dentre os
relatores que apresentaram trabalhos estiveram presentes: o professor Fernando de Azevedo, discutindo
sobre “Alunos Problemas e pais problemas” e o professor Félix d´Ávila, abordando como temática “A
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Educação Física e as Atividades Extra-Curriculares” (A CRUZADA, 1959, edição 1121, p.01).

Em meio à prática desportista, artigos de jornais e estratégias, o professor Félix d’Ávila foi ganhando
espaço, se constituindo enquanto referência no campo da Educação Física em Sergipe. Prova disso é que o
Diário Oficial da União de 05 de setembro de 1961 publicou as portarias referentes a 28 de abril. Nesse
documento o professor Félix é designado para o fim especial de orientar e fiscalizar a Educação Física nos
estabelecimentos de ensino secundário no Estado de Sergipe. De atleta ele havia se transformado em
professor e agora dava mais um passo em sua trajetória profissional, tornando-se o primeiro inspetor de
Educação Física de Sergipe. Dois anos mais tarde, em 17 de abril de 1963, o Diário Oficial da União de 17
de abril de 1963, página 33, registra a sua lotação na cidade de Niterói e lá ele inicia outra etapa de sua
trajetória profissional.

Dois fatos marcam, além de outros, a passagem de Félix pelo Rio de Janeiro: 1- No Diário Oficial da União
em 30 de maio de 1969, o diretor da Divisão de Educação Física do Departamento Nacional de Educação, o
Coronel Costa Ferreira, designou o sergipano Félix d’Ávila enquanto Coordenador Geral dos Cursos Básicos
de Atualização em Educação Física que seriam realizados nas cidades de Manaus, Natal, João Pessoa,
Maceió, Aracaju, Cuiabá e Brasília, no período compreendido entre 30 de junho e 2 de agosto de 1969
(DOU, 30 de maio de 1969, p. 4615, seção I, parte 7); 2 - O jornal “Diário de Noticias”, em 20 de julho de
1969, publicou uma matéria jornalística sobre os “Jogos Estudantis Brasileiros”. O evento foi promovido
pelo Ministério da Educação e Cultura e no seu calendário abarcava quase uma semana de certames
desportivos em diversas modalidades. Toda a responsabilidade de um evento de porte nacional, com a
participação de oito Estados[7], foi dada ao sergipano Félix d’Ávila que surge na matéria enquanto
“Diretor-Geral” dos jogos e atual diretor da Divisão de Educação Física (Diário de Noticias, 1969, Edição
14324, p.27).

O prestígio de Félix no meio daqueles que dirigiam a Educação Física no país no final da década de 1960
parece indicar certa confiança em seu profissionalismo, pois ao se analisar as datas que compreendem os
Cursos de Atualização em Educação Física e os primeiros Jogos Estudantis Brasileiros (JEB’s), pode-se
perceber que elas se sobrepõem. Dessa forma, Félix acumula o cargo de Chefia dos Cursos, ao tempo em
que foi Diretor Geral daquele evento esportivo. De fato, na mesma página do Diário Oficial da União que
imputa a Félix a responsabilidade dos Cursos, os JEB´s são instituídos. Vale lembrar que o professor Félix
d’Ávila é um civil e o momento político brasileiro estava sob a égide do regime militar. Isto contribui para
evidenciar as “credenciais positivas” de aceitação deste professor.

Conforme busquei comprovar, o início da trajetória profissional de Félix d’Ávila em Sergipe transcendeu o
espaço escolar no âmbito da Educação Física. Em seis anos iniciais de atuação ele trilhou caminhos pelas
crônicas esportivas, dirigiu o Vasco Esporte Clube e foi Inspetor federal de Educação física do MEC. Os
traços iniciais de sua trajetória apontam para um professor dinâmico e multifacetado, pois foi atleta
profissional antes de adentrar a Universidade do Brasil e cuja formação docente do Curso Superior em
Educação Física abriu possibilidades para que ele se consubstanciasse enquanto uma espécie de referência
na área dentro do Estado de Sergipe no período de 1958 a 1963. Os traços iniciais de sua formação
docente, composta por uma trajetória profissional multifaceta, possibilitou ampla atuação na área de
educação física em Sergipe e no Brasil.
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