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No dia 18 de agosto foi realizado nas 

dependências do CEU – Cidade Dutra, as 

avaliações dos alunos convocados da 

Brazilian Martial Arts Team. 

 

O objetivo de ajuizar nossos marcialistas é 

verificar previamente o nível de conhecimento 

e habilidade técnica que cada membro da equipe possui, afim de diagnosticar suas 

virtudes e carências nos esportes de luta. 

 

As avaliações práticas são analisadas por nossa comissão de 

professores constituída pelos faixas pretas Valdir Americano  

( 2º Dan ), secretário de esportes da B.M.A.T e pelo fundador 

da equipe Prof. “ Sensei ” Marcio Machado praticante de artes 

marciais há 27 anos. 

 

Cinquenta e dois pretendentes expuseram suas aptidões técnicas marciais durante o 

transcorrer do evento, cuja conceituação é feita em várias etapas considerando sua 

vivência nas artes marciais, através dos golpes referentes a cada modalidade de luta. 

 

 

 

 

 

 

 

Além de analisar as destrezas físicas dos alunos, há também uma prova teórica para 

todos graduando acima da faixa laranja, pois entendemos que um artista marcial só será 

completo se ele possuir saberes teóricos de sua disciplina marcial. 

Professores Valdir e Marcio 

Alunos Candidatos á Faixa Azul Claro Exame de Aptidão Física 



 

As notas arrogadas de cada categoria técnica e física são somadas conjuntamente com 

as do combate cuja somatória resultam na nota final de cada participante. 

 

 

 

 

 

Os aprovados são agraciados com a elevação de seu nível marcial, onde recebem sua 

faixa de graduação, diploma da B.M.A.T e sua carteira de associado no dia de sua 

colação de grau algumas semanas adiante. 

 

 

 

 

 

 

A partir deste ano de 2014 estaremos modificando nossos protocolos de avaliação 

tornando-o mais abrangente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karatê-do – Shorei Ryu Prova Teórica  Alexandre e Roberto 

Monitores 

Quebramento de Telhas 

Tameshiwari 

Combate Feminino Mensagem de Encerramento 



 

 

Quando pensamos na imponência que o termo “ Mestre ” exerce sobre a nossa 

sociedade, temos primeiramente que entender seu significado e suas competências, 

para que não validamos esta arte de vida as pessoas despreparadas aos seus nobres 

afazeres.  

O significado Mestre, do latim magistru denota de um ser humano 

perito ou versado em qualquer ciência, arte ou ramo profissional 

possuidor de grande sabedoria. Podemos ainda dizer que se trata 

de um indivíduo que adquiriu um conhecimento especializado e 

altivo sobre uma determinada área do conhecimento humano.  

Esta terminologia muito empregada na maioria das artes marciais, cuja atribuição 

ancestral era concebida aos célebres professores que possuíam larga experiência 

técnica e, sobretudo dedicava-se integralmente aos propósitos filosóficos, sociais e 

físicos das artes marciais. 

Para adquirir esta solene titulação era necessário compreender e 

viver diariamente os preceitos marciais, através de condutas 

irrepreensíveis de comportamento ético e humanístico com a 

divina humildade de questionar seus próprios atos na difícil 

tentativa de se purificar. 

Um nomeado a Mestre jamais pode crer que detém a sabedoria suprema, pois sua 

missão sustenta-se no seu conhecimento magistral e no eterno aprendizado nas 

diversas esferas da vida. 

Para atingir o ápice de maestria é necessário cultivar a cidadania, 

respeitando e norteando a comunidade sobre o ajuizamento dos 

valores sociais; difundir e contribuir para a ascensão das artes 

marciais em todos seus aspectos; ensinar, repassar, modificar, 

adaptar e reconfigurar as técnicas de luta e artes marciais; ser 

exemplo de pessoa íntegra, honesta e partidária dos bons 

costumes; ter a capacidade judiciosa de admitir seus defeitos e 

Mestre Funakoshi 

Mestre Jigoro Kano 

Mestre Hélio Gracie 



erros; ser prudente para não influenciar as pessoas no seu discernimento sobre as 

questões da própria vida; campear constantemente o aperfeiçoamento técnico, físico e 

mental. 

Com tantos adjetivos incorporados a cátedra de “ Mestre ” 

supõe-se que sua nomeação só pode ser conferida após 

muitos anos de prática marcial; ter lecionado para grande 

contingente de alunos; detentor de técnicas próprias e de 

qualidade refinada; possuir prestígio na comunidade 

marcial; conter artigos, livros e matérias de cunho marcial 

publicado ou apresentado nos veículos midiáticos de 

comunicação específico e geral; incorporar as artes 

marciais como um modo de vida cotidiano sagrando seus 

mandamentos configurado para os dias atuais. 

 

 

 Dia 01 de novembro de 2013 nosso amigo e colaborador Dr. Clovis Araujo, delegado de 

polícia na Zona Norte, foi legitimamente condecorado com a titulação de Cidadão 

Honorário da Cidade de São Paulo e com a Medalha Padre Anchieta pelas suas diversas 

contribuições a metrópole de São Paulo. 

 

Este titulo é conferido através da indicação do 

presidente da Câmara do Munícipio de São 

Paulo, somente a pessoas meritórias que 

tenham contribuindo significativamente para o 

engrandecimento da cidade nos seus 

aspectos sociais, político e humanitário. 

 

Foi uma cerimonia solene com a presença de várias personalidades importantes da 

sociedade paulistana, como políticos, desembargadores, juízes, delegados da polícia 

civil e federal, militares das forças armada brasileira, artistas, representantes de classes 

sociais e profissionais, familiares e amigos. 

 

Mestre Morihei Ueshiba 

Dr. Clovis e o Presidente da Câmara  Marquito 



 

A convite do homenageado estiveram presentes o 

diretor e fundador da Brazilian Martial Arts Team 

Sr. Marcio Machado, o secretário de esportes da 

B.M.A.T., Sr. Valdir Americano, o conselheiro da 

equipe Sr. Alexandre Fernandes e nossa simpática 

aluna e médica oncologista Dra. Maria de Lourdes. 

 

 

Todos se emocionaram com o discurso do Dr. 

Clovis, que brevemente relatou sua trajetória 

vitoriosa pela difícil escalada da vida como 

mantenedor da ordem pública no seu ofício 

policial. 

 

Logo depois o anfitrião como de costume recebeu cordialmente seus convidados numa 

suntuosa recepção onde recebeu as congratulações de todos seus amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós, singelos marcialistas dos esportes de combate desejamos ao notável Dr. Clovis 

mais sucesso pessoal e muitas conquistas profissionais.  

 

Que o reconhecimento público seja feito as pessoas de bem... 

 

Felicitações...!!!! 

 

Dirigentes da Equipe – B.M.A.T. 

Prof. Valdir e Dra. Lourdes 

Dr. Clovis discursando no Plenário 

Coquetel receptivo na Câmara Municipal de SP 



 

 

Dia 23 de setembro de 2013 tivemos a colação de 

grau dos alunos aprovados no exame de 

graduação. 

 

Novamente conseguimos alcançar o sucesso dos 

eventos anteriores consagrando nosso Festival 

Marcial como um dos maiores eventos de artes 

marciais do Brasil. 

 

Lá estiveram presentes inúmeros convidados que durante todo o transcorrer apoiaram 

nossos formandos que entusiasticamente foram diplomados nos seus respectivos níveis 

marciais. 

 

Também compareceram vários professores de diferentes modalidades esportivas de luta 

e curadores de entidades representativas de combate para prestigiar a Brazilian Martial 

Arts Team, equipe comandada pelo Prof. Sensei Marcio Machado, tendo como 

colaborador o Prof. Valdir Americano que ocupa o cargo de secretário de esportes. 

 

Todos foram recebidos pela equipe de 

staff composta por 10 profissionais que 

cordialmente fizeram as boas vindas ao 

público que ocupou boa parte das 460 

poltronas do anfiteatro do CEU – Cidade 

Dutra. 

 

Como abertura teve o pronunciamento do diretor e fundador 

Marcio que declamou sabias palavras sobre a doutrina de um 

artista marcial bem como suas nobres virtudes. 

 

CEU – Cidade Dutra – São Paulo 

Staff da B.M.A.T. 

Marcio Machado 



O primeiro a se apresentar foi Gabriel Coltro, 11 anos, com o kata Pinan Nidan e Pinan 

Sandan, no estilo Shorei Ryu. 

 

A partir daí foram muitos combates de kick boxing nas suas mais diferentes disciplinas. 

Algumas lutas foram marcantes por seu conteúdo técnico e também pelo vigor dos 

golpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos a luta de Luan Ramos e Francisco Candido logo no inicio do evento 

entusiasmando á todos. Os garotos Lucas Moraes, 10 anos e Felipe da Academia São 

Jorge extraíram elogios da plateia diante da bela apresentação na classificação de Full 

Contact. 

 

Josiano Carvalho ( CEU ) e Bilac Melo ambos faixa azul claro 

tiveram uma luta equilibrada com ótimos golpes de ataque e 

defesa. 

 

Erik Maceu da Academia Oxy Fitness chegou a 

derrubar com um pisão frontal seu oponente 

Milton Vieira ( Ac. Arena Vital ) que em seguida 

retribuiu com uma excepcional cobertura pondo 

Colação de Grau dos alunos Hino Nacional Brasileiro 

Árbitros oficiais da B.M.A.T. 

Juramento do Competidor 

Mulheres participantes da Colação de Grau 



fim ao combate com apenas 30 segundos. 

 

Eduardo Henrique lutou com Walter Lopes com muita 

destreza numa luta travada em curta distância. 

 

Diogo Marques e Tadeu Conceição, dois lutadores da 

categoria leve demonstraram suas habilidades com 

muita velocidade, sendo esta uma característica 

predominante na divisão de peso baixo. 

 

Eduardo Feliciano ( CEU ) e Arthur Oliveira ( Ac. Pedro Gym ) mantiveram seu ótimo 

padrão técnico com chutes e socos bem aplicados. 

 

Jeff Amaral não obteve a mesma sorte, pois seu opositor 

Renato Gonçalves não colaborou para que ele pudesse exibir 

sua excelente qualidade marcial mesmo sendo faixa azul claro. 

Mesmo assim, Jeff aplicou vários chutes e socos em Renato, 

que acabou desvariando da luta franca. 

 

O pequeno Luis Gustavo, 8 anos mostrou muita atitude mesmo com pouca idade na luta 

demonstrativa com seu colega de treino da academia Arena Vital Lucas Moraes. 

 

Talvez um dos momentos mais aguardado foi a luta entre Florestan Sousa e Willames 

Silva, justamente pelo nível técnico exacerbado de cada marcialista. A luta fluiu tranquila 

com ótimo desempenho de ambos lutadores, uma vez que Florestan não se intimidou 

diante do temido Willames. 

 

Combate acirrado foi entre Israel Lopes e Ricardo 

Chaga, que não pouparam chutes nas coxas um do 

outro, à medida que um acertava o outro retribuía 

com outro chute ainda mais potente, isto quando o 

bloqueio não era possível. Socos também foram 

desferidos sem nenhuma restrição....Foi pancadaria 

pura...!!! 

 

Erik Maceu e Milton Vieira 

Lucas e Luis Gustavo 

João Lopes e Sandro “ Creatina ” 



Finalizando as lutas houve o duelo de Sandro – Creatina e João 

Lopes, que travaram um combate com muito vigor nos golpes, 

Sandro tentou aplicar seus fortíssimos socos cruzados, porém 

sem sucesso, pois João manteve sua habitual tranquilidade e 

impôs seu ritmo de luta, que logo culminou num possante chute 

na cabeça de Creatina levando-o a nocaute. 

 

Entre os combates houve apresentações de karatê-do com os alunos do Sensei Marcio 

Machado. Lá se apresentaram os marcialistas mirins 

Henrique Nunes, 6 anos; Carlos Eduardo, 8 anos; Bruno 

Araujo, 8 anos, todos se apresentaram exuberantemente, 

contagiando o público presente no auditório do CEU – 

Cidade Dutra. 

 

Bruno Bittencourt da academia do Jacaré apresentou o kata Pinan Nidan e Marcio Dias 

Machado, 11 anos, fez uma ótima exibição dos katas Pinan 

Sandan e Pinan Shodan. 

 

No final houve agradecimentos á todos que colaboraram com o 

sucesso do evento, na qual esperamos em abril repetir a glória 

em nosso próximo Festival Marcial. 

Contamos com sua ilustre presença....Oss...!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrique Nunes – 6 Anos 

Carlos Eduardo – 8 Anos 

Marcio Dias Machado 



 

Foi mediante a um público entusiasmado que no dia 

08 de dezembro de 2013, o professor de educação 

física e faixa preta de karatê-do e kick boxing Sensei 

Marcio Machado, proporcionou aos associados da 

Brazilian Martial Arts Team mais uma grande 

oportunidade de desenvolvimento marcial. 

 

Alunos das modalidades de kick boxing e karatê compareceram no CEU – Cidade Dutra 

para desfrutar das orientações profissionais sobre técnicas de luta nas classificações de 

semi contact e thai kick boxing ou K-1 Rules. 

 

 

 

 

 

Após breve aquecimento sob a instrução do professor Valdir Americano ( Nidan ), 

iniciou-se as abordagens sobre movimentações e esquivas utilizadas comumente nos 

combates de semi contato que tem como principal características a velocidade e 

agilidade nos golpes. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de ataque e defesa foram demonstradas pelo professor Marcio e 

posteriormente executadas pelos discentes que participavam do curso. 

 

Gustavo Caldas e Luis Rubin Rogério e Milton – Ac. Arena Vital 



 

Todas as indagações sobre as técnicas utilizadas eram minuciosamente explicadas e 

descritas pelo tutor do curso no intuito que todos assimilassem os conteúdos 

abordados. 

 

 

 

 

 

 

No propósito de oferecer uma ampla gama de possibilidades para golpear e se defender, 

fundamentos técnicos de cursos anteriores foram recapitulados com algumas variações 

enriquecendo ainda mais o repertório dos marcialistas participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos receberam certificado personalizado da equipe Brazilian Martial Arts Team com as 

devidas especificações do curso. 

 

Em breve haverá novos seminários e workshops de artes marciais. 

 

Simone e Priscila – Semi Contact A Integração de Kick Boxing e Karatê 

Entrega dos Certificados autenticados pela Brazilian Martial Arts Team 



 

 

Nos dias atuais é muito comum encontrarmos crianças e adolescentes praticando 

esportes de luta nas centenas de academias distribuídas nas várias cidades brasileiras. 

 

Este fato é virtuoso considerando as propriedades benéficas que as artes marciais 

promovem no ser humano. Contudo temos que salientar que metodologias de treino tem 

que ser adaptadas e modificadas para atender este público específico. 

 

Os professores têm que considerar inúmeras 

variáveis nas crianças marcialistas como seus 

limites morfológicos, sua compleição física, sua 

cognição, e principalmente os aspectos 

psicomotores indiretos que estão embutidas nas 

aulas.  

 

A abordagem pedagógica também é diferente nas diversas faixas etárias, pois seu 

desenvolvimento mental é desigual em relação às diferentes classes de idade. 

 

A didática aplicada tem que estar em harmonia com os anseios de seus 

jovens praticantes, considerando seu linguajar, comportamento e 

expressão corporal. 

 

Os propósitos marciais devem estar direcionados para a formação 

intelectual e motora de modo a vivenciar as mais variadas formas e 

conteúdos. Através da psicopedagogia o professor deve fomentar 

questionamentos éticos relativos à sociedade, e promover 

experiências motoras com atividades vinculadas a psicomotricidade humana.  

 

 Assim sendo, as artes marciais é um excelente meio de gerar o 

desenvolvimento motriz e intelectivo da criança, desde que sua orientação 

seja graduada de acordo com seu crescimento.   



 

Já faz mais de 20 anos que o professor Marcio utiliza as vias públicas da cidade de São 

Paulo para fazer suas atividades complementares de exercício. Sempre que possível 

participa das tradicionais corridas do circuito de rua, pedala pelas ruas e parques e 

porque não comentar as longínquas caminhadas pelas estradas rumo ao litoral norte e 

sul paulista. 

 

Uma das provas que não pode faltar é a Corrida 

Internacional de São Silvestre, realizada no último dia de 

cada ano. A sensação de percorrer os torturosos 15 

quilômetros no dia 31 de janeiro é a finalização de um 

ciclo do ano que se finda e a perspectiva de correr adiante rumo aos novos projetos do 

ano vindouro. 

 

Marcio já participou por onze vezes da 

memorável São Silvestre e não pensa em parar, 

prossegue em seu sonho de correr os 42 Km da 

maratona de São Paulo. Já teve a dolorosa 

experiência de correr ininterruptamente os 21 

Km da meia maratona realizada pela Corpore no 

ano de 2007. 

 

Outros dois alunos da B.M.A.T., que também compartilham desta forma saudável de 

exercício, são Arthur Oliveira, da academia Pedro Gym e Ricardo Chaga do CEU – 

Cidade Dutra. 

 

 

 

Prof. Marcio na São Silvestre - 2013 

Arthur Oliveira – Ac. Pedro Gym Ricardo Chaga – CEU Cidade Dutra – Faixa Vermelha – 5 Kyu 



Temos também as participações da aluna da Oxy Fitness Lourdes e de seu marido 

Gerson, ambos alunos de kick boxing que todos os anos correm a corrida do Câncer de 

Mama,  com o Prof. Marcio. 

 

Costumeiramente participam destas provas de rua, 

correndo atrás de uma qualidade de vida mais 

prazerosa. 

 

Ricardo igualmente a Marcio é apreciador das 

pedaladas sob uma bike, cujo esporte proporciona 

momentos de muita distração e liberdade. 

 

Não poderíamos deixar de registrar a infalível 

corredora e ex-aluna da equipe Solange Caris, atleta 

profissional do atletismo nacional, detentora de 

várias participações em competições de alto nível 

inclusive em outros estados do Brasil. 

 

Que outras pessoas sigam o exemplo destes bravos                           

atletas amadores e ponham-se a correr por uma vida melhor.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos Lourdes e Gerson – Kick Boxing 

Corrida do Câncer de Mama 



 

A convite de Mestre Macedo, professor e dirigente da Federação de Kung Fu a Brazilian 

Martial Arts Team esteve presente no dia 01 de fevereiro, no CEU – Cidade Dutra para 

comemorar juntamente com nossos companheiros de luta o inicio do calendário chinês. 

 

De acordo com o horóscopo chinês o ano de 

2014 será regido pelo elemento fogo o ano do 

cavalo será de transformações, momento 

ideal para colocar em prática antigas ideias e 

promover grandes mudanças na vida pessoal 

e profissional.  

 

Lá estiveram presentes professores e autoridades de inúmeras entidades de artes 

marciais que durante todo o dia expuseram suas habilidades técnicas nas mais 

diferentes formas de luta. 

 

Nossa equipe foi representada pelo seu diretor e fundador Prof. “ Sensei ” Marcio 

Machado que durante alguns minutos declamou palavras sobre as características do 

kick boxing e as peculiaridades do karatê-do no estilo Shorei Ryu um dos mais antigos 

do sistema Naha-Te. 

 

 

 

 

 

Prof. Marcio e seus alunos da B.M.A.T. 

Alunos – Eduardo Feliciano e Ricardo Chaga – Faixa Vermelha - 5º Kyu 



As apresentações técnicas ficaram sob a competência de seus alunos de Kick Boxing; 

Eduardo Feliciano e Ricardo Chaga, ambos faixas vermelha - 5º Kyu, Jeff Amaral e 

Gustavo Caldas - Faixa Azul Claro, 8º Kyu. Como o objetivo era apenas de explanar o 

combate nesta modalidade de luta americana, nossos representantes fizeram 

demonstrações com contatos tênues. 

 

 

O karatê-do foi muito bem representado pelo aluno da Academia do Jacaré, Gabriel 

Coltro, 11 anos, que apresentou ao público os katas; Pinan Shodan, Pinan Nidan e Pinan 

Sandan.  

 

 

 

 

 

 

Agradecemos e parabenizamos Mestre Macedo por sua grande iniciativa cultural marcial, 

e ressaltamos a ótima infraestrutura com palco e uma ótima recepção de seus 

organizadores a todos que lá compareceram. 

  

 

Alunos do CEU – Cidade Dutra - Jeff Amaral e Gustavo Caldas combate acirrado 

Gabriel Coltro – 11 Anos – Aluno de Karatê-do – Estilo Shorei Ryu 


