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RESUMO  

  

O presente artigo traz um breve histórico do futebol e pretende-se fazer uma pequena contribuição com relação ao 
levantamento de informações pertinentes aos primeiros anos do desenvolvimento do futebol em Faxina, após a 
verificação da ausência de trabalhos nesta área.  O artigo descreve relatos dos primeiros jogos, algumas 
características de sua prática e conclui-se com uma linha do tempo com eventos que mereceram destaque sobre o 
futebol desenvolvido nos anos abrangidos pela pesquisa. A pesquisa tem caráter de revisão bibliográfica e 
documental tendo seu embasamento teórico a partir de livros, artigos acadêmicos e crônicas do jornal da época 
denominado “O Tempo”, que circulava na cidade entre os anos de 1914 a 1929.  A pesquisa permitiu identificar 
algumas características da prática inicial do futebol na cidade, contribuindo de maneira parcial para compreensão 
sobre o desenvolvimento do futebol em Faxina atual Itapeva-SP.   
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ABSTRACT  

  

This article presents a brief history of football and is intended to make a small contribution in relation to the 
collection of information pertinent to the first years of football development in Faxina, after verification of the 
absence of work in this area. The article describes reports of the first games, some characteristics of its practice 
and concludes with a timeline with events that deserved prominence on the soccer developed in the years covered 
by the research. The research has the character of a bibliographical and documentary review having its theoretical 
basis from books, academic articles and chronicles of the newspaper of the time called "The Time” that circulated 
in the city between the years of 1914 to 1929. The research allowed identifying some characteristics of the initial 
practice of football in the city, contributing in a partial way to understanding about the development of football in 
the Faxina current Itapeva-SP.  
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1. INTRODUÇÃO  
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O futebol para chegar a forma ao qual ele é praticado hoje, teve de passar por inúmeras 

transformações. Em cada local uma forma de se praticar e com objetivos específicos o jogo era 

desenvolvido.  Os primeiros registros a 2600 anos atrás relatam uma prática de um jogo na 

China denominado de Tsu – Chu, no Japão temos um jogo mais cerimonial denominado 

Kemari, na Grécia é praticado o Epyskiros com algumas características vistas no futebol atual 

e utilização de uma bola feita de couro, e na Itália onde o esporte era denominado de Cálcio e 

por fim o jogo desenvolvido na Inglaterra. RUIZ (1998)  

E na Inglaterra um brasileiro de origem britânica denominado Charles Miller em sua passagem 

pelo país durante o período que cursou o ensino superior, conhece e se apaixona pelo futebol, e 

em sua volta ao Brasil resolve desenvolver a pratica deste esporte entre os membros da elite da 

Capital Paulistana. MAXIMO (1999).  

Entretanto Charles Miller pode dividir o pioneirismo do desenvolvimento do futebol como os 

padres Jesuítas. Pois alguns anos antes da reforma na educação proposta por Rui Barbosa no 

ano de 1882, padres jesuítas foram enviados a colégios europeus em busca de conteúdos para 

serem ensinados aos filhos da elite brasileira da época, e lá eles conheceram o futebol e 

desenvolveram aqui no Brasil uma atividade voltada ao cunho educacional, denominada de 

“bate bolão”, como objetivos diferentes a serem alcançados que não o caracterizam como uma 

prática de futebol.  Vale ressaltar que Charles Miller desenvolveu o futebol Association, ou 

seja, seguindo as regras oficiais do jogo, já os padres jesuítas desenvolveram futebol mais 

voltado ao caráter educacional e formação cívica dos alunos. SANTOS NETO (2002).  

Graças a estes dois importantes pioneiros o futebol se alastrou de maneira que ninguém mais 

podia controla-lo, fazendo o esporte se espalhar por todas regiões, chegando inclusivamente 

em Itapeva, alguns anos depois, na época a cidade denominava-se Faxina. (Jornal: O TEMPO, 

de 8 de fevereiro de 1914).  

Baseado nas fontes jornalísticas que circulavam na época temos a descrição do contexto 

histórico e social da cidade de Faxina, abrangendo os anos de 1900 a 1926 período estes 

segundo o jornal foram tempos de muitas dificuldades, mas gradativamente foram havendo 

progressos.  Nos idos anos de 1900 e 1910 para se obter comunicação de informações com a 

Capital era dificultoso, o comercio local tinha dificuldades no recebimento de mercadorias que 

vinham por “cometas”, ou seja, viajante que traziam as mercadorias de 3 em 3 meses para 
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cidade. Politicamente Faxina era tomada por rugas e politicagem entre os representantes 

públicos.   A malha ferroviária chega em Faxina em 1909 e o início de um progresso começa a 

aparecer no cenário da cidade, melhorando sua situação aos longos dos anos. O 

desenvolvimento do futebol na cidade de Faxina encontra-se neste cenário descrito acima, 

onde apesar de toda os desafios encontrados no caminho inicial, vitórias e derrotas ficaram 

registradas em páginas de jornais e livros, momentos de altas e baixas aparecem no 

desenvolvimento do futebol no período abrangido que vai desde o primeiro registro sobre a 

pratica de futebol na cidade no ano de 1914 até meados de 1930. (Jornal: O TEMPO, de 25 de 

abril de 1914).   

O presente artigo tem por objetivo levar ao público o resultado do levantamento das 

características dos primeiros jogos e informações relativas ao início da pratica do futebol em 

Faxina, atual Itapeva-SP, partindo desde o registro mais antigo sobre o jogo de futebol em 

Faxina no ano de 1914, com o surgimento do Faxinense FootBall Club até o ano de 1929, onde 

neste ano uma nova equipe está para surgir e  nas décadas seguintes se tornou o time mais 

representativo da identidade dos itapevenses: o Sport Club Sant’Anna.  Para melhor 

compreensão das informações uma linha do tempo foi desenvolvida com os pontos principais 

registrados no jornal  

“O TEMPO”, que circulou na época e que registrou de maneira parcial as noticiais decorrentes 

do futebol na cidade entre os anos de 1914 a 1929.  

  

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

  

  

O presente artigo tem como caráter a mescla entre uma revisão bibliográfica ao qual se fez 

uma análise de artigos e livros reconhecidos no meio cientifico sobre a origem do futebol, e 

também foi utilizado na pesquisa fontes que se utilizam das informações coletadas em acervos 

documentais como jornais e fotografias, estes documentos se diferem dos artigos e livros 

científicos uma vez que não suas informações não receberam um tratamento cientifico. SILVA 

(2009).  

Foram utilizados de bases referenciais para pesquisa os seguintes sites: Google Acadêmico, 

Scielo e Biblioteca Virtual da Unicamp. E na parte de pesquisa documental foram utilizadas 
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edições do jornal dominical O TEMPO, que circulava na cidade e que abrangeu o período do 

estudo, entre os anos de 1914 a 1929. O período analisado inclui o início do registro da prática 

de futebol na cidade e até o surgimento do Sport Club Sant’Anna, time esse que marcou uma 

geração de itapevenses e que levou o futebol de Itapeva para um novo patamar e foram 

pesquisados também livros referentes a história do futebol  

A pesquisa tem caráter narrativo, onde o mesmo buscou descrever de maneira parcial, as 

informações relativas à prática de futebol na cidade. Foram utilizados como critério de exclusão 

notícias as quais estavam incompletas ou que não foram devidamente registradas no jornal. 

Uma vez que anunciavam notícias sobre o jogo e em muitos casos não houve interesse em 

registrar o resultado, ficando assim uma lacuna sobre o que ocorreu no jogo, não se tendo 

nenhum parâmetro para descrever o evento esportivo.  

  

  

3. ORIGEM DO FUTEBOL  

  

  

3.1 Versão da chegada do futebol por meio dos padres Jesuítas  

  

Sobre a chegada do futebol no Brasil existem muitas controvérsias e linhas de pensamentos que 

se divergem.  

Santos Neto (2002), no livro denominado Visão de jogo primórdios do futebol no Brasil, 

defende em sua tese que uma prática esportiva com características semelhantes ao futebol já era 

praticada no Brasil, introduzida por padres jesuítas no Colégio São Luiz em Itu nas aulas de 

educação física.  

No ano de 1882 é proclamado uma mudança no que diz respeito às aulas de educação física 

nos colégios, a proposta foi elaborada por Rui Barbosa, ao qual ele defende que:  

 “A educação física deveria ser uma prática de exercícios 
ao ar livre, racionalmente variados e de maneira que 
todos os músculos trabalhassem harmoniosamente. 
Enquanto lições de morais de espirito esportivos seriam 
absorvidas por meio de jogos divertidos e recreativos. ”   
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(BARBOSA, 1882)  

Entretanto durante os anos de 1879 a 1881 alguns padres jesuítas foram enviados em missão 

para trazer o que havia de melhor nos colégios europeus sobre a prática de atividades físicas e 

lá conheceram o futebol. Estiveram visitando países como a França, onde um padre chamado 

Du Lac defendia a pratica do esporte no colégio justificando que a mesma proporcionava aos 

alunos virilidade, moral na medida certa e saúde. Quando questionado sobre a violência e 

agressividade dos alunos, baseado em artigos ele valorizava questões dos benefícios que a 

prática traria aos jovens. Os padres também conheceram o futebol praticado na Inglaterra e na 

Alemanha, neste país um ponto que vale destaque é a prática esportiva em paralelo com a 

ginástica alemã.  SANTOS NETO (2002) p. 18  

Retornando ao Brasil, e na bagagem com conteúdo extra uma bola, os padres em uma 

adequação rápida e pioneira encaixam suas ideias de acordo a reforma proposta por Rui 

Barbosa um ano depois. Foi desenvolvido com os alunos um tipo de atividade que não 

necessariamente foi o futebol, e sim foi semelhante ao que  

DUARTE (2011 - p. 55) denominou de “bate-bolão”, que seria uma espécie de jogo onde 

todos os alunos jogavam juntos inclusive com a participação dos padres, mas não se formavam 

as equipes, o objetivo da atividade de acertar a bola na parede, isto foi apenas uma parte de um 

processo gradual de apresentação do esporte aos alunos.  

  

3.2 Versão da chegada do futebol por meio de Charles Miller.  

  

A versão mais famosa e de grande reconhecimento é a contribuição de Charles Miller para 

organização da prática de futebol no Brasil.   

Charles Miller um brasileiro de origem inglesa, foi estudar na Inglaterra no ano de  

1884, mais precisamente em Southampton, no colégio Banister Court School, onde lá ele além 
de conhecer a terra de origem de seus familiares conheceu o esporte que o chamou atenção: o 
futebol. MÁXIMO (1999).  
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De volta ao Brasil em 1893, Charles Miller trouxe consigo na bagagem, alguns materiais ao 

quais se utilizavam em uma partida de futebol como: a bola (dois exemplares), dois uniformes 

completos, uma agulha e uma bomba de ar. GUIMARÃES (2011).  

Por pertencer a elite inglesa que morava em São Paulo, Charles Miller frequentava o São Paulo 

Athetlic Club (SPAC). No presente clube o esporte mais prestigiado pelos britânicos era o 

críquete, este esporte era jogado entre seus membros por ser considerado como o orgulho da 

coroa britânica. Poderia aí representar uma dificuldade para implementação do futebol no 

clube, uma vez também que esta prática já se fazia presente na parte recreativa e educacional 

dos colégios jesuítas. Mas Charles Miller não desistiu e como bom veterano das escolas 

inglesas, foi a luta e fez sua parte na divulgação do esporte entre os jovens da elite paulistana. 

Iniciou os primeiros treinos ainda de maneira fechada, conseguindo captar adeptos para o jogo.  

Outra estratégia utilizada por Charles Miller para conseguir angariar novos adeptos foi o 

incentivo para que outros clubes da elite montassem seus times, conseguindo assim obter 

equipes formadas por funcionários de alto escalões das principais empresas inglesas: a São 

Paulo Gás Company, São Paulo Railway e o London Bank.  Então no dia 14 de abril de 1894 

ocorre o primeiro jogo entre os times: Gás Works Team x São Paulo Railway Team.  

SANTOS NETO (2002)   

Charles Miller também contribuiu ainda para uma característica que hoje se encontra no DNA 

do futebol brasileiro que é o jogo de dribles. Charles era adepto do estilo de jogo denominado 

“driblling” (drible), ou seja, utilizar o jogo de corpo para conseguir ludibriar o adversário e 

ganhar vantagem sobre o mesmo.  Para nossa felicidade  

Charles não foi adepto do estilo de jogo denominado de “passing”, que consiste em um jogo de 

troca de passe e que era altamente eficiente e técnico, entretanto tornava o jogo monótono para 

se assistir. GUTERMAN (2010).  

  

3.3 Características do futebol praticado em Faxina e o surgimento das primeiras 

equipes   

  
O futebol brasileiro trilhou dois caminhos para se desenvolver, um foi graças à leva de 

imigrantes que trabalhavam nas linhas ferroviárias e a segunda foi comandada pelos clubes 
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ingleses que introduziram o esporte num período denominado de Bellé Époque, tendo 

comportamento moldado semelhantes ao de cidades europeias como Londres e Paris. O 

esporte acabou atraindo a grande atenção da elite da época que procuravam modelos de bons 

modos e princípios valorosos. SILVA (2012). Assim o esporte se caracterizou como algo que 

inicialmente foi praticado apenas pelos membros da elite. GUTERMAN (2010).   

De acordo com os argumentos supracitados o esporte bretão em Faxina chamou logo a atenção 

também da elite da cidade como vemos nas crônicas abaixo:   

  

 “Realizou-se domingo passado ao campo desta associação 

um macht de foot-ball entre os team da mesma. Os team 

compareceram em campo, traziam um, camisa vermelha e 

calção branco; outro camisa e calção branco [...].  A 

assistência é a numerosa e selecta, notando se entre ella a 

fina élite Faxinense  

que não regateou aplausos á ambos os contendores. ”   

(Jornal O TEMPO de 3 de maio de 1914.).  

  

“A assistencia que foi colossal, dentre a qual notavase a 

fina élite Faxinense, que não regateou aplausos aos feitos 

brilhantes dos conhecedores completos do association.”  

(Jornal O TEMPO de 2 de agosto de 1914.).   

  

O futebol espetáculo era mais uma forma de lazer para este público, que antigamente tinham 

como opção ao lazer: teatros, cinemas e raias (corridas de cavalos). O futebol então surge 

como uma nova forma de entretenimento em que a mais alta cordialidade e respeito reinavam 

entre os jogadores, ou seja, valores procurados pelos membros elite Faxinense.  BARBOSA 

(1988).  

O início da prática esportiva no país ocorreu de forma desorganizada. Sendo que a partir do 

surgimento das agremiações é que se pode verificar a oferta de uma modalidade esportiva para 

a população. SILVA (2012).  
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Em concordância a constatação de SILVA (2012), foi encontrado nos relatos deixado no jornal 

dominical que circulava em Faxina denominado “O Tempo”, crônicas que mostram como o 

esporte desenvolveu-se em Faxina (atual Itapeva).  

  

“Devagar o esporte foi se desenvolvendo em Faxina.  

Aos poucos os jogadores do Faxinense Foot-Ball- 

Club foram conhecendo as regras do jogo. ”  (Jornal: O 

TEMPO, de 7 de junho de 1914).   

  

E também começaram a marcar jogos com equipes montadas de maneira não organizada:  

 “O team da Serraria é um team bastante pesado e mesmo 

com certos, alguns elementos que não  

sabem o que seja o foot-ball. ”    

(Jornal: O TEMPO, de 7 de junho de 1914).  

   

Oficialmente a primeira equipe organizada, surgiu em Faxina no ano de 1914, denominada de 

Faxinense Foot-Ball Club, com o intuito de desenvolver o esporte entre a população.  O time 

foi bem elaborado sendo que possuía até estatuto aos quais todos associados deveriam cumprir 

para não serem punido.  Por exemplo, em caso de ausência no jogo, o atleta seria enquadrado 

no artigo 7º do estatuto do clube onde uma multa seria aplicada pelo capitão estipulada em 

5$000. Também nesta mesma edição do jornal vemos algumas denominações das posições dos 

jogadores entre elas: “golkiper“- goleiro, “becks”- zagueiros, “centros”- meio de campo e 

ataque.  A zaga era composta por 2 zagueiros, no meio havia 3 centrais e no ataque 5 atacantes, 

mas também denominados de centrais. (Jornal: O TEMPO, de 5 de julho de 1914).  

   

3.4 Fundação do Faxinense Foot-Ball Club  

  

 FOOT-BALL - “FAXINENSE FOOT-BALL CLUB”  
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"Com esse nome fundou-se nesta cidade um club, que tem 

em vista o desenvolvimento do sport entre nós. A directoria 

ficou assim constituída:  

Director: Antonio de Carvalho, Secretario: Augusto do 

Canto, Thesoureiro: José Ribeiro, Captain: 

Vandico Fleury. O captain pede por nosso 

intermédio o  

comparecimento de todos os jogadores, hoje as 12 horas 

da manhã, no campo do F.F. Club, para que seja disputado 

um macht entre o 1° e o 2° tean. A directoria convida a 

todos os amantes destes sport a assistirem este grande 

<<macht>> onde servirá de juiz o sr. Gazinho Fleury."  

(Jornal: O TEMPO, de 8 de fevereiro de 1914).  

  

O primeiro jogo foi realizado entre os jogadores do mesmo time sendo apenas divididos com 

relação a cores dos uniformes que inicialmente foram improvisados, e os uniformes não eram 

padronizados, sendo diferenciados apenas pelas cores das camisas. Alguns outros pontos 

valem destaque como: o campo que foi improvisado, a duração da partida foi de uma hora, 

outro ponto pertinente é a presença do público que foi afugentada pela garoa que caíra no 

momento do jogo.  A crônica deste jogo segue descrita logo abaixo entrando para história 

como a primeira partida registrada ocorrida em Faxina:   

  

SPORT – FAXINENSE FOOTBALL CLUB  

  

“Não quiz o tempo, que o jogo fosse presenciado por muitas 

pessoas, contudo os amadores não faltaram, afrontando a 

garôa das 12 horas; lá estiveram enthusiasmados com a 

lucta do tean vermelho e do azul. Depois de uma hora de 

jogo animado, o juiz apitou dando signal que o jogo estava 

terminado, sendo o tean azul derrotado por 4 X 2 gooal.  
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O tean vermelho portou-se brilhantemente. Hoje haverá ás 

12 horas, novo encontro entre os dois teans."   

 (Jornal: O TEMPO, de 15 de fevereiro de 1914).  

    

Nos jogos seguintes segundo relato publicado no jornal aos poucos os jogadores foram 

compreendendo as regras do jogo. (Jornal: O TEMPO, de 7 de junho de 1914). E também o 

campo para disputa das partidas foi ganhando formas mais adequadas para execução do 

esporte. (Jornal: O TEMPO, de 5 de julho de 1914).  A duração dos jogos também teve 

mudanças, não se sabe exatamente quanto tempo durava-se uma partida de futebol que ocorria 

na cidade, a não ser a primeira partida, que teve duração de 1 hora corrida (Jornal: O TEMPO, 

de 15 de fevereiro de 1914), mas o que se vê de diferente em relação tempo de jogo realizado 

pela primeira vez em Faxina com demais que após ocorreram depois foi a inclusão do tempo 

de descanso regulamentar, que assim está relatado nas publicações a seguir:  

  

“No primeiro tempo os da Serraria e os nosso não 

conseguiram nada, porém, no segundo os da  

Serraria fizeram dois goals e o outro fez um e assim 

terminou a lucta[...]”.  

(Jornal: O TEMPO, de 07 de junho de 1914).  

  

 “Terminado este feito o juiz apitou, dando findo o 

primeiro half-time. Apòz o descanso regulamentar os team 

voltaram á lucta.”   

(Jornal: O TEMPO, de 3 de maio de 1914).  

  

3.5 O surgimento dos times de futebol em Faxina.  

  

Após o pioneirismo do FaxinenseFoot-Ball Club na tentativa de organização de um time de 

futebol, outros times começaram a surgir incentivados e animados pelo sucesso do Faxinense 

Foot-Ball Club que inicialmente fazia seus jogos entre os próprios membros da equipe até a 

realização dos primeiros amistosos contra times das cidades vizinhas de Itapetininga e Itararé. 
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Respectivamente os times em questão era o Palmeiras (Jornal: O TEMPO, de 2 de agosto de 

1914), e o Chavez Ferraz (Jornal: O TEMPO, 5 de julho de 1914).   

Abaixo segue a relação dos principais times que surgiram em Faxina após a Fundação do 

Faxinense Foot-Ball Club e que contribuíram para o desenvolvimento do futebol em seus 

respectivos anos de fundação:   

Ano de 1914 – Pioneiro no desenvolvimento do jogo em Faxina  

• Operário Foot-Ball Club – Faxina – com campo próximo a igreja do Carmo (Jornal: O 

TEMPO, 30 de agosto de 1914).  

Ano de 1916 – Contribuiu para continuidade da prática do futebol em Faxina inclusive com 

utilização de uniformes padronizados (Jornal: O TEMPO, 10 de setembro de 1916).   

• Guarany Foot-Ball Club – Faxina  

Ano de 1921 e 1922 – Primeira equipe ao qual se possui um registro fotográfico de seus 

jogadores e também responsável pela criação do primeiro campeonato interno na cidade 

(Jornal: O TEMPO, 04 de junho de 1922), e realização de jogos entre times infantis.  (Jornal: 

O TEMPO, 17 de setembro de 1922).   

• Itapeva Foot- Ball Club – Faxina   

Anos de 1927 a 1929 – início de 1927 o futebol era jogado pela equipe do Esperança Futebol 

Clube e após um momento de inatividade do futebol em Faxina no ano de 1928, surge o Sport 

Club Santa’Anna time que surgiu no fim do ano de 1929 e começo dos anos 30 e tornou-se a 

identidade do povo faxinense/itapevense por décadas.  

• Esperança Futebol Clube  

• Sport Club Sant’anna   

  

3.6. Linha do tempo dos eventos que contribuíram para o desenvolvimento do 

futebol em Faxina.   

  

Ano de 1914  

• Surge o primeiro time organizado com a denominação de Faxinense Foot-Ball Club, o 

clube possuía estatuto, um campo improvisado que ao longo dos anos foi recebendo 

adaptações. Entretanto jogadores não possuíam uniformes padrões sendo divididos em 
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campo baseado nas cores das camisas que utilizavam. O primeiro jogo terminou com o 

placar de 4X2 para o time vermelho, sendo derrotado o time azul. (Jornais: O TEMPO, 

dos dias 8 e 15 de fevereiro de 1914).  

• Começa a haver os primeiros jogos-treinos contra equipes das cidades vizinhas como 

Palmeiras de Itapetininga e Chaves Ferraz de Itararé. (Jornal: O TEMPO, 05 de julho 

de 1914) e (Jornal: O TEMPO, 02 de agosto de 1914).  

• Faxinense Foot-Ball Club passa a se denominar Sport Club Faxinense após reunião 

realizada no dia 4 de agosto de 1914. (Jornal: O TEMPO, 09 de agosto de 1914).  

  

Ano de 1916  

• Os jogos – treinos promovidos pelo Sport Club Faxinense se intensificam, 

principalmente jogando contra times da cidade de Itararé são eles (Atlhetico Foot-Ball 

Club e Operário Foot-Ball Club) (Jornais: O TEMPO, 27 de fevereiro de 1916) e 

(Jornal: O TEMPO, 26 de março de 1916).  

• Surge um novo clube na cidade chamado de Guarany Foot-Ball Club (Jornal: O 

TEMPO, 27 de agosto de 1916).   

• O progresso do Sport Club Faxinense é praticamente nulo, está estagnada não 

promovendo nenhum benefício para o desenvolvimento do esporte na cidade. (Jornal: 

O TEMPO, 10 de setembro de 1916).  

  

Ano de 1917  

• Uma partida de futebol é realizada entre Sport Club Faxinense e Athletico Itarareense, 

como parte das comemorações da inauguração da Santa Casa de Misericórdia de 

Faxina.  A partida foi vencida pelos Faxinense pelo placar de 1x0. (Jornal: O TEMPO, 

15 de abril de 1917).  

• No primeiro semestre do ano o futebol continua sendo jogado contra equipes locais e 

cidades vizinhas de Itararé e Angatuba, entretanto a partir de setembro de 1917, nada 

mais foi noticiado sobre o futebol. Ano de 1918  

• Sport Club Faxinense está extinto, por ter acabado a associação. E nada mais sobre o 

futebol foi noticiado nos jornais. Porém um grupo de rapazes no mês  
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de março tenta reorganizar o clube. (Jornal: O TEMPO, 10 de março de 1918).  

• Alguns jogos-treinos são realizados mesmo com a equipe desorganizada, entretanto o 

que se vê, a pratica de futebol, se resume apenas alguns jovens que vão ao campo 

somente bater bola sem nenhuma preocupação de organizar um time. (Jornal: O 

TEMPO, 06 de outubro de 1918). Ano de 1919  

• O Sport Club Faxinense se mantem com atividades mínimas mantendo alguns jogos 

amistosos contra o Athetico Itarareense. (Jornal: O TEMPO, 02 de fevereiro de 1919). 

Ano de 1921  

• Surge o Itapeva Futebol Clube, o futebol faxinense ganha novo gás e em seu 

ressurgimento, o futebol aparece repaginado com campo todo cercado e no jogo 

inaugural uma taça foi disputada contra o time da cidade de Angatuba denominada de 

Taça Júlio Prestes. Pela primeira vez um registro fotográfico do time é feito.  (Jornal: O 

TEMPO, 18 de setembro de 1921).  

  
Itapeva Futebol Clube - 1921  

  

• O futebol na rua praticado pelos menores está proibido devido aos transtornos que os 

mesmos causam. Casos flagrados terão sua bola retirada pelos fiscais da prefeitura. 

(Jornal: O TEMPO, 27 de novembro de 1921). Ano de 1922  

• Por iniciativa de dois diretores do Itapeva Futebol Clube, os senhores Alcydes Fleury e 

José Ferrari eles criaram o Campeonato interno da cidade, que foi composto por 4 times 
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organizados pelos próprios senhores. As equipes participantes receberam nomes de 

autoridades locais importantes ficando assim denominadas as equipes:  

 Dr. Fleury Team  

 Dr. Sebastião Team  

 Dr. Alcides Team  

 Dr. Pacheco Team  

Ao final a equipe que somar mais pontos será agraciada por 11 medalhas, que será entre para os 

jogadores que comporem a equipe vencedora. (Jornal: O TEMPO, 4 de junho de 1922).  

Após um mês de jogos o quadro de jogadores do time do Dr. Sebastião team sagrase campeão. 

(Jornal: O TEMPO, 16 de julho de 1922).  

• Também de maneira inédita ocorrem jogos entre os quadros infantis, um fato curioso é 

que os times formados pelas crianças homenageavam mulheres em seus nomes como, 

por exemplos, os quatros times infantis existentes na época: Senhorita Carlina, senhorita 

Dolores, Zezé Almeida e senhorita Almeida. (Jornal: O TEMPO, 17 de setembro de 

1922).  

• Um campeonato nos mesmo parâmetros já visto no campeonato interno da cidade, foi 

organizado tendo as medalhas cedidas pelos festeiros de  

Sant’Anna, tendo como equipe participantes:  Quinco Bento, Salim Demétrio e Luiz 

Carriel (Jornal: O TEMPO, 05 de novembro de 1922).  

• Com relação ao Itapeva Futebol Clube, jogos amistosos continuam sendo marcados 

contra as equipes das cidades vizinhas de Itararé e Angatuba, os jogos continuam como 

sempre foi na maior cordialidade entre ambos. (Jornal:  

O TEMPO, 17 de dezembro de 1922).  

Ano de 1923  

• A partir do mês de maio o Itapeva Futebol Clube iniciou sua nova temporada.  

(Jornal: O TEMPO, 27 de maio de 1923).  

• O futebol em Faxina começa novamente a dar sinais de desânimo. Deixando a desejar 

na vontade de marcar jogos contra as equipes das cidades vizinhas.   

(Jornal: O TEMPO, 29 de julho de 1923).  

Ano de 1924  
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• Alguns amistosos ocorrem em Faxina contra equipe local denominada Banda 

Governista, assim noticiado no (Jornal: O TEMPO, 24 de janeiro de 1924) e jogos 

contra time da cidade de Tatuí (Jornal: O TEMPO, 27 de janeiro de 1924).  

• A equipe do Itapeva Futebol Clube necessita de uma nova organização, uma vez que o 

futebol está perdendo animo na cidade. (Jornal: O TEMPO, 23 de março de 1924).  

• Com a extinção da sociedade, o campo do Itapeva Futebol Clube encontra-se 

abandonado por falta de jogos (Jornal: O TEMPO, 24 de agosto de 1924).  

Ano de 1927  

• Um evento é organizado com adeptos do time de futebol denominado Esperança 

Futebol Clube. (Jornal: O TEMPO, 4 de dezembro de 1927). Ano de 1929  

• Um time formado por combinado local surge e disputa um jogo contra o Tiro de Guerra 

de Itapetininga e vence a partida por 3 a 1. (Jornal: O TEMPO, 21 de julho de 1929). A 

partir daí uma semente para surgimento de um novo clube apareceu e uma história rica 

do futebol faxinense a partir daqui começou a ser construída com o surgimento do Sport 

Club Sant’Anna.  

  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O presente artigo teve por objetivo resgatar parte da história futebolística da cidade de Itapeva 

na época denominada de Faxina.  Foi estudado desde o seu começo no ano de 1914 até o ano 

de 1929. As informações sobre a prática de futebol em Faxina foram baseadas nos registros 

encontrados deixados nos jornais que circulavam na época, estando assim sujeito a boa 

vontade e afinidade com os editores do jornal para registrar ou não as notícias sobre o jogo no 

jornal. Certamente houveram mais jogos, mais equipes surgiram durante o período estudado e 

que não foram registrados e caíram no esquecimento com o tempo. O artigo é uma pequena 

contribuição para o resgate desta rica história esportiva que o futebol desenvolveu em Itapeva, 

e que carecia de um documento que reunisse todo esse conteúdo que se encontra fragmentado 

e disperso e que conta muito sobre o futebol da cidade.  
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