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B R A Z I L I A N     M A R T I A L     A R T S     T E A M 
 

NOSSA PROPOSTA 

 

O Brazilian Fighter On Line é uma revista eletrônica da equipe que surgi com o propósito de 
abordar temas relevantes relacionados aos esportes de luta.  

Informações preciosas será alvo de matérias deste veículo midiático e estudantil, que 
certamente complementarão os conhecimentos dos praticantes de artes marciais. 

Além de notícias esportivas, assuntos de cunho social, educacional e nutricional farão parte 
deste tablóide virtual. 

Outro ponto a ressaltar são os tópicos reservado aos alunos ( as ) que estão em evidência 
na equipe, afim de prestar o devido reconhecimento pelos seus atos e conquistas, servindo 
de exemplo e referência aos demais membros de nosso time marcial. 

 A criação desta revista eletrônica evidencia nossa concepção de promover a atividade física 
somado ao saber científico e cultural, com a responsabilidade de bem orientar.     
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EXAME DE GRADUAÇÃO ESPECIAL 2009 

  

Com muito sucesso, foi realizado no dia 28 de novembro de 2009, no CEU – Cidade Dutra, o 
Exame de Graduação da Brazilian Martial Arts Team.  

O referido evento que tem como principal finalidade graduar os alunos da equipe, contou 
com presença marcante do público que pode apreciar as belíssimas exibições de artes 
marciais nos mais diferentes níveis técnicos. 

Estiveram também prestigiando o festival, vários mestres e 
professores de diferentes segmentos dos esportes de luta, 
como: Mestre Macedo – Kung Fu, Sensei Kazu – Judô, 
Sensei Edmar – Karate Budokai, Senseis Luiz e Cleonice – 
Karate Shotokan, Sensei Betinho – Jiu Jitsu  e os notáveis 
proprietários das academias participantes. 

Cerca de 35 graduandos, puderam viver momentos de glória, no tablado montado ao centro 
da quadra poliesportiva expondo suas habilidades marciais.  

Houve apresentações de katas, do estilo Shorei Ryu - Okinawa, e combates nas diversas 
disciplinas que compõe o kick boxing e kumite ( Luta ) na modalidade de karate semi 
contact.  

Todos inegavelmente foram brilhantes nas suas atuações, 
porém, merecem destaque os karatecas Victor Mielitiz ( 8 
Anos ) e Lucas Ribeiro – Faixa Azul Escuro - 4º Kyu, ambos 
alunos da Academia do Jacaré. 

No kick boxing, ressaltamos o ágil e habilidoso baiano da Ac. 
Altobello Fitness, Edmilson Oliveira, que além de obter a 
maior nota no exame, promoveu um excelente combate com 

o aguerrido Eduardo Pandino ( Faixa Laranja ). 

Já na categoria feminina, parabéns á Fátima Oliveira Santos 
( Ac. Mundo Atlético ) pela excepcional desenvoltura e 
coragem em se confrontar de maneira igual com a temida 
Shirley Aparecida, que detém a mais alta graduação entre 
as mulheres da equipe.  

 

A fim de assegurar a integridade física dos participantes, 
mantivemos permanentemente um enfermeiro capacitado 
em resgates durante o decorrer do evento.  



 

 

 

Os alunos de kung fu do CEU – Cidade Dutra, sob o comando do Mestre Macedo, fizeram 
uma extraordinária apresentação com a Dança do Leão e os katis respectivos ao estilo Wing 
Chun, onde foram merecida mente aplaudidos.  

 

 

 

 

 

 

Todos associados B.M.A.T receberam carteiras de identificação e apostilas técnicas. 
Também foi entregue pelas mãos do fundador da equipe Profº. Marcio Machado, a 
premiação aos melhores alunos de cada núcleo de treinamento, e ao mais completo 
marcialista do ano de 2009 “ Kassiano Alcantâra ”. 

Finalizando tivemos a apresentação de street dance com o 
Grupo 4 E, tendo como líder o exímio coreógrafo Jair.  

 

 

 

 

Os mantimentos ofertados pelo público foram doados a obra assistencial Vila Acalanto, que 
encarecidamente nos agradeceu em nome das 35 crianças. 

Meus sinceros agradecimentos: 
  

CEU – Cidade Dutra: Neci, Hernani e a todos da secretária de esportes. 
Plug Informática: Fábio “Tchú”, Everton, Marcos e André Amaral. 
Enfermeiro: Willian Andrade 
Grupo 4 Estilos: Jair,  
Filmagem: Alexander. 
Diretoria da B.M.A.T: Valdir Americano, Emerson Carbup, Ariel Alves, Ana Pio e Claudio Gomes. 
Aos Colaboradores: Leandro Silva, Osmarino Mineiro, Edson Mortadela e D.J Emerson Souza.  
As Academias: Altobello Fitness, Fitness Plus, Jacaré, Mundo Atlético, Pedro Gym, São Jorge e Sport Mix. 
Aos Alunos ( as ): Todos. 



FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
 

Exatamente há uma semana antecedendo o 
natal, a Pizzaria Via Carlo 10 foi o local do 
grande festejo que ocorreu entre amigos, 
colaboradores e os integrantes da equipe.     

Lá estiveram presentes aproximadamente 40 
pessoas, que em meio a diversas pizzas 
saborosas se confraternizaram nesta data tão 
especial para toda a humanidade. 

 

Conversas, brincadeiras e muitas risadas foram 
pontos marcantes desta inesquecível festa 
comemorativa de fim de ano. Foi uma boa 
oportunidade para todos se conhecerem melhor 
e fazer novas amizades.  

No transcorrer da folia houve um amigo secreto 
onde os alunos trocaram presentes entre si 
como forma de estreitar as amizades. 

 

 

 

 

 

A motivação era tamanha que os últimos a irem embora saíram da pizzaria por volta das 
4:30 h da manhã, prova da alegria contagiante que reinava no local. 

 

 

 

 

Vale dizer, que constantemente realizamos estes encontros no intento de facilitar a 
integração entre os membros da equipe, uma vez que estamos distribuídos em 10 núcleos 
de treinamento.  



RELATOS PESSOAIS DE UM ESPORTISTA NATO 
 

Por Marcio Machado 

Não foi fácil conseguir descrever em poucas palavras uma vida inteira dedicada aos 
esportes, ainda mais para uma pessoa que teve os alicerces de sua formação pessoal 
fundamentados nas atividades físicas. No entanto é muito gratificante para eu poder relatar 
minhas vivências esportivas que hoje constituem minha profissão, minha alegria, minha 
essência de viver...  

Mesmo com pouca idade, nos primórdios de minha infância minha vocação já me 
direcionava em prol do esporte. Inicialmente como mero jogador de futebol nos times 
promovidos pelas associações de bairro, pude constatar minha paixão pelas atividades 
físicas. 

Fato confirmado quando á conselho médico tive que praticar natação, onde permaneci por 
cerca de sete anos como esportista, tendo a oportunidade de participar de competições 
regionais e estaduais representando minha escola de natação. 

Ao mesmo tempo em que obtinha excelentes resultados no meio aquático, passei a andar 
de bicicletas pelas ruas do bairro, na qual me deslumbrei pela liberdade que este veículo de 
duas rodas me proporcionava. 

Dotado de uma ótima condição física, consegui conciliar estas duas atividades passando 
também a competir em campeonatos de ciclismo na modalidade de bicicross, que na época 
representava o esporte do momento entre os jovens. 

Diferentemente da grande maioria dos adolescentes, minha felicidade estava na busca de 
novos desafios e nas conquistas que o esporte me propiciava. 

A fim de melhorar minhas aptidões físicas adentrei numa academia de musculação, na qual 
me apaixonei, pois esta literalmente representava os desafios de superação que eu tanto 
procurava nos esportes.   

 

 

 

 

 

A cada peso erguido uma força interior me impulsionava para novas metas, que 
gradativamente eram superadas pelo espírito guerreiro que sempre reinou em minha 
pessoa.  



Diante de tantos obstáculos vencidos, passei a me dedicar integralmente a esta modalidade, 
o que inevitavelmente culminou na minha profissionalização no esporte. As competições de 
levantamento de peso passaram a fazer parte integrante de meus objetivos pessoais.    

Resultados significativos no começo de minha carreira foram a base e o alicerce para a 
obtenção de conquistas maiores no powerlifting nacional. Detentor de inúmeros títulos no 
território brasileiro e com participação em competições sul-americanas, fui eleito por várias 
vezes melhor atleta nos campeonatos promovidos pelas entidades oficiais que 
regulamentam este esporte. 

Sempre motivado a adquirir novos conhecimentos esportivos, passei a praticar nesta mesma 
academia, um esporte genuinamente brasileiro. A capoeira me encantava com seus 
movimentos corporais e a beleza de sua ginga. 

Esta fascinação pelas artes marciais encaminhou-me ao Kick Boxing – Full Contact, 
modalidade de luta criada na década de 70, nos EUA, recém chegada ao Brasil. Procurando 
melhorar minha performance, pus-me a treinar karate, aprimorando minhas habilidades 
físicas e técnicas. Mesmo com tanta prática, não me fiz de rogado e treinei por hum ano 
Taekowndo, absorvendo conhecimentos marciais desta luta coreana. 

 

 

 

 

 

 

As corridas de curta e média distância fazem parte de meus treinamentos, que passaram a 
tomar rumos maiores a partir do momento que conheci as provas do circuito de rua na qual 
participo habitualmente sem fins competitivos, apenas complementando minha paixão pelos 
esportes.   

Atualmente, ministro aulas de artes marciais em nove academias, sou coordenador de 
esportes da B.M.A. T, prescrevo treinamento personalizado como personal trainer, frenético 
estudioso da área da ciências do esporte e praticante incondicional de atividades físicas.  

Enfim, sou muito feliz !!!   



SAUDAÇÃO NAS ARTES MARCIAIS 
 

egundo os princípios éticos incorporados a todas artes marciais, principalmente as de 
origem oriental, a saudação representa muito mais que o simples gesto de 

cumprimentar uma pessoa. Trata-se de uma forma de estabelecer um relacionamento 
fundamentado na confiança mútua, sinceridade e na compreensão e acatamento pelos 
sentimentos dos outros, demonstrando o seu próprio respeito. Somente aqueles que 
entendem a sagacidade de seu sentido, conseguem atingir os mais altos níveis de 
competência na vida. 

No contexto social, é uma maneira de instituir a harmonia entre as pessoas, colaborando 
para a formação de uma sociedade mais educada e melhor. 

Rei ( Cumprimento ) é  sobretudo o anseio de respeitar a dignidade humana e de manifestar 
este respeito. É uma das formas de cultivar o relacionamento entre os indivíduos. 

O cumprimento ( Rei ) não é somente tradição cultural, é a concepção milenar de 
demonstrar disciplina e respeito. 

 

Na prática, Rei é a formalidade entre duas ou mais pessoas, as quais, ao encontrarem-se, 
trocam entre si, o seu respeito, a sua confiança. 

O “Reigui” ( Saudação ) nas artes marciais faz parte de todo dojô que prima pelo respeito e 
princípios éticos instituídos pelos grandes mestres marciais. 

Existem basicamente dois métodos de reigui, em pé denominado “Ritsu Rei” e sentado 
chamado “Za Rei”, ambos representam nitidamente estes conceitos. 

Os marcialistas mais experientes levam muito a séria esta saudação, pois já provou seus 
efeitos positivo, sabe da importância deste ato tão simplório, porém muito cortês.   

A sociedade contemporânea escrava de suas atribuições diárias, na cobiça por status social, 
na individualidade de suas atitudes e refém de seu ego egoísta, não é capaz de ver as 
pessoas que estão ao seu redor e congratulá-las com sua simpatia e respeito. Talvez um dia 
a comunidade ocidental aprenda os propósitos destes princípios humanísticos e seja capaz 
de viver num mundo com menos violência, respeitando seu semelhante.       

 
Marcio Machado 
Prof°. Ed. Física 
Faixa Preta - Karate 

S 



CURSO TÉCNICO DE KICK BOXING 

Com o propósito de orientar e aprimorar os movimentos marciais de nossos alunos, no mês 
de março estaremos realizando o sexto curso de artes marciais da Brazilian Martial Arts 
Team. 

Nesta edição serão abordadas diversas formas de bloqueios de braços e pernas, contra-
ataques a partir de seqüências pré-estabelecidas, que certamente oferecerão elementos 
preciosos para serem utilizados nos combates de kick boxing. 

O curso será ministrado pelo Sensei Marcio Machado, cujo currículo marcial encontra-se 
discriminado abaixo: 

- Professor de Educação Física – Uniban 

- Pós Graduando em Treinamento Desportivo – FMU 

- Cursando Fisioterapia – Uni-Ítalo  

 - Faixa Preta - 3º Dan – Karate e Kick Boxing 

- Faixa Amarela ponta verde - 7º Gub – Taekwondo 

- Corda Laranja – Capoeira Contemporânea 

- Mais de 60 cursos realizados na área de Ed. Física e Artes Marciais 

 



ENTREVISTA COM KASSIANO ALCÂNTARA 
 

Porque você decidiu praticar kick boxing? 

Sempre tive vontade de fazer artes marciais, inicialmente o karate, como não achava esta 
modalidade nas academias da região, decidi experimentar o kick boxing. 

O que representa o kick boxing? 

Prioridade absoluta, muito importante, pois é a arte marcial que representa minha vida. 

O que você mais gosta das aulas de kick boxing? 

Tudo, as amizades, as atividades, os treinos, etc... 

Em sua opinião qual golpe dentre os inúmeros que existem na modalidade você gosta 
mais?  

Jab. 

Como foi receber a primeira faixa ( Azul Claro) ?  

Foi a melhor de todas, representou o ponto de partida, o estimulo que me impulsionou para 
atingir patamares maiores.  

Aonde você pretende chegar? Quais são seus objetivos? 

Tornar-me professor e ajudar a equipe. 

E para este ano de 2010, o que pretende? 

Esforçar-me ao máximo no intuito de trocar de graduação, resumidamente, treinar, treinar e 
treinar. 

Qual a emoção de receber o título de melhor aluno da equipe em 2009? 

Muito gratificante, ser reconhecido diante do público principalmente dos companheiros de 
treino, é bom saber que os dirigentes da equipe reconhecem e prestigiam a dedicação dos 
alunos. Na verdade fiquei muito feliz com a homenagem. 

Gostaria que você deixasse seu recado para a turma? 

Que valorizem os professores “Sensei”, pois eles representam o conhecimento, a 
experiência, devendo ser respeitados e admirados por todos. Cabe a nós alunos estar 
presentes nas aulas, nos esforçarmos ao máximo nos treinos, colaborar, pois, certos 
aprendizados poderão fazer falta no futuro, quando o aluno se tornar um humilde e mero 
professor de artes marciais. 

 

Entrevistador: Marcio Machado 



CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 
 

Por Marcio Machado 

 

Criada por Gasper Líbero há oitenta e cinco anos atrás, sem nunca ter sido adiada, a corrida 
de São Silvestre, cujo nome presta uma homenagem a um papa da igreja católica, vem 
atraindo cada vez mais adeptos. Com apenas 60 participantes em sua primeira edição, esta 
corrida realizada sempre no dia 31 de dezembro, nas ruas da cidade de São Paulo, vem a 
anos alegrando e emocionando os finais de ano dos expectadores.  

Inicialmente apenas para atletas brasileiros e no período noturno, esta 
corrida foi crescendo, ponto de se tornar uma das mais 

importantes competições do atletismo internacional. 
Hoje atletas consagrados de todo o planeta e inúmeros 

heróis anônimos fazem desta corrida uma das mais 
belas e disputadas de todo o mundo. Poucos foram os 

atletas que conseguiram repetir a façanha de ser 
vitorioso por mais de uma vez. Extremamente cansativa 

muitos abandona sem mesmo cruzar a linha de chegada, 
os que conseguem se dão por satisfeitos de terminar a prova 
independente de sua colocação.  

Foi assim que pela oitava vez, o professor de educação física Marcio Machado se dispôs a 
enfrentar novamente os árduos 15 km da prova, desta vez, acompanhado da irreverente 
Solange “Sol”, simpática aluna da Ac. Fitness Plus, 
corredora assídua das mais importantes corridas de ruas 
da região sudeste do país. 

Nesta edição, Marcio também teve a grata oportunidade 
de conhecer através da Sol, um dos mais importantes 
ícones do atletismo, o maratonista Ronaldo da Costa, 
campeão e recordista mundial neste tipo de competição.  

Simpatia, determinação e humildade são atributos 
fundamentais a todo Campeão e são peculiaridades 
marcantes na personalidade de Ronaldo da Costa. 

Esperamos que neste ano, tenhamos outros 
representantes da B.M.A. T participando desta grandiosa 
festa atlética, mesmo sem pretensões de resultado, apenas 
comprometido com a diversão e o bem estar físico.  

 



 

  

 

“ VERÁS QUE UM FILHO TEU, NÃO FOGE A LUTA ” 


