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A perpetuação da humanidade só foi possível em virtude da 

generosidade de nossos ancestrais que no decorrer dos anos foi 

transferindo seus conhecimentos as futuras gerações. 

 

A medida que o mundo evoluía foram surgindo classes operárias 

originando os empregos, onde cada cidadão passou a se aprimorar numa área específica do 

conhecimento. Cada qual passou a contribuir de forma mais significativa no progresso da 

sociedade. 

 

Porém existem ofícios que se destacam por colaborarem efetivamente na constituição cultural 

do ser humano. Seguramente os professores estão no topo deste elenco de profissões que 

contribuem para o engrandecimento do país e porque não dizer da civilização mundial. 

 

Sua honrosa missão é difundir o conhecimento nos diversos saberes que compõe o universo 

que na atualidade é bastante amplo. 

 

Sendo assim, dedicamos este exemplar aos eternos aprendizes que humildemente transferem 

seus conhecimentos aos seus alunos com a máxima devoção.   

Online 



 

 

Em plena expansão a Brazilian Martial Arts Team vem no decorrer deste 6 anos de existência 

investindo consideravelmente na equipe, tornando-a cada vez mais respeitada na comunidade 

marcial. 

 

Fruto de uma ótima administração que mesmo com recursos limitados afere a seus associados 

uma gama expressiva de atividades e interação com as artes marciais. 

 

Nosso site está sempre passando por alterações oferecendo muitos mais recursos a disposição 

de nossos alunos e apreciadores dos esportes de luta. Todas as informações sobre a equipe e 

seus acontecimentos estão disponíveis nesta nova plataforma tecnológica, centralizando os 

informes correspondentes a B.M.A.T., de forma ágil e versátil, tudo no conforto de sua casa, 

trabalho, etc. 

 

Cursos de aprimoramento técnico são realizados a preços extremamente reduzidos permitindo 

a acessibilidade a todos interessados em progredir nas lutas e artes marciais. 

 

Palestras gratuitas também estão à disposição dos alunos a partir deste semestre de 2014, 

conferindo muito mais conhecimento aos artistas marciais da equipe, principalmente aos de 

maior graduação, onde as exigências estudantis são mais acentuadas e necessárias para sua 

plena formação. 

 

As aulas especiais oportunizam momentos de descontração, amizade e a troca de experiência 

mútua nas técnicas de combate, onde cada pessoas ajuda o outro em prol do desenvolvimento 

coletivo. 



 

As aulas convencionais semanais são dotadas de metodologias que favorecem o progresso do 

aluno, e as didáticas utilizadas são extremamente motivantes fidelizando o aluno na 

modalidade. 

 

Todo o conteúdo abordado prima pelo aprimoramento físico e técnico respeitando a 

individualidade biológica e os interesses pessoais de cada praticante. 

 

Mesmo com as exigências estabelecidas pela direção técnica da equipe para graduar os 

alunos convocados nosso exame de graduação prioriza o crescimento individual do artista 

marcial desconsiderando num primeiro plano o refinamento máximo da técnica dos golpes, pois 

entendemos que existem outras formas de amadurecimento marcial do que somente a exímia 

biomecânica dos golpes. 

 

Desta maneira permitimos o ingresso de várias pessoas nos esportes de luta, mesmo àquele 

com dificuldades locomotoras, incentivando a inclusão do mesmo nas artes marciais. 

 

Nossa colação de grau é considerado por seus participantes e convidados como um dos mais 

imponentes eventos de luta de São Paulo, onde seu contexto está totalmente direcionado a 

festividade que a célebre ocasião alude. 

 

Outras novidades estão sendo programadas para 2015, contudo precisamos que nossos 

associados cumprem as solicitações da direção da B.M.A.T., para que possamos dar 

continuidade aos novos projetos, e assim expandirmos a equipe no patamar que realmente 

merecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Brazilian Martial Arts Team – B.M.A.T., desde sua fundação se amparou na concepção de 

que as artes marciais precisa evoluir de forma mais científica, onde sua prática não ficasse 

refém da incerteza.  

 

Por isto, sempre nos colocamos a frente de outras equipes de 

luta, estudando os esportes de combate oferecendo cursos de 

cunho prático e teórico aos nossos associados. 

 

Diferentemente do que presenciamos no campo marcial nossos profissionais são recrutados 

através de uma análise rigorosa de seu comportamento ético, de seus conhecimentos em artes 

marciais, de sua contribuição no dojô, da experiência adquirida e comprovada da técnica, 

etc....tudo isto averiguado no decorrer de anos de convivência diária e atestado mediante 

provas aplicadas por nossa diretoria. 

 

Portanto desde o primeiro momento que um aluno inicia suas práticas 

marciais conosco ele está sendo avaliado, inicialmente para 

direcionarmos a metodologia que será aplicada em seus treinos, num 

segundo momento para poder graduá-lo e num terceiro plano para sua 

progressão como eternal praticante ou sua profissionalização no esporte, 

seja como professor ou atleta. 

 

Estes procedimentos são aplicados visando a qualidade máxima de nossos serviços e também 

para assegurar o perfeito aprendizado dos alunos da B.M.A.T.  

 

Entendemos que o reconhecimento público e da comunidade marcial virá por intermédio da 

produtividade, da competência, do conhecimento, da honestidade, da perseverança, da 

bondade, do respeito,......, e isto só pode ser alcançado por valores qualitativos humanitários e 

jamais por suas valências quantitativas adúlteras. 

 

Acreditando na proposta acima, foi criado uma lista de requisitos que podem ser consultados 

em nosso site – www.bmat.com.br > link > Outorga de Faixas, que explica detalhadamente 

como progredir nas artes marciais segundo os conceitos da Brazilian Martial Arts Team. 

 

http://www.bmat.com.br/


Cris Pereira e Gisele Bilac e Israel Thelma e Crys Arruda 

 

No mês de outubro a Brazilian  Martial  Arts  Team       

( Time Brasileiro de Artes Marciais ) ampliou seu 

quadro de academias filiadas com a adesão de mais 

um núcleo de treinamento na região da Vila Joaniza 

em Santo Amaro na capital paulista. 

 

A mais nova conquista é a academia Power Fitness, cuja aula estará sob o comando do 

competente Prof. Valdir Americano, Faixa Preta - 2° Dan em Kick Boxing, aluno formado pelo 

Sensei Marcio. 

 

 

 

 

Para festejar esta nova parceria, nossos professores, monitores e associados se uniram num 

grande treino no dia 20 de outubro na Power Fitness para apresentar a equipe e o kick boxing 

com tudo as suas qualidades para os alunos da academia, que entusiasmados assistiram a 

exibição de nossos artistas marciais. 

O treino foi agraciado pela marcante presença de 

nossas belíssimas alunas que a muito tempo vem 

mostrando o potencial da classe feminina nos 

esportes de combate. 

 

Foi uma hora e trinta minutos de treinamento intenso somado 

a exibição de alguns combates muitos deles protagonizados 

pelas meninas do kick boxing. 

Interessados em treinar kick boxing nas redondezas do 

Shopping Interlagos podem contar agora com mais este 

espaço destinado as artes marciais. As aulas acontecem 

as segundas, das 21:30 h ás 22:30 h, e as quintas-feiras 

das 18:00 h ás 19:00 h. 



 

Na atual conjuntura sócio evolutiva que vivemos tornar-se 

inaceitável que profissionais das artes marciais se limitem 

apenas a praticar lutas como este sendo o único requisito para 

se ministrar aulas. 

 

Como todas as outras áreas de trabalho é necessário que o profissional tenha estudos 

acadêmicos dirigidos no seu campo de atuação e não restrinja sua competência a vocação 

confiada à sua própria natureza humana. 

 

Igualmente a outros setores da saúde a educação física em 

especial as artes marciais saíram do conceito empírico de 

treino para se fundamentar nos estudos da ciência. 

 

É claro que estamos ainda nos primórdios de onde chegaremos daqui algumas décadas, 

porém são marcialistas com estas atitudes visionárias que promoverão a ascensão científica 

que todos nós esperamos. 

Fica difícil aceitar que ainda existam professores que 

acham que nossos aprendizes marcialistas estão sendo 

bem orientados por pessoas que muitas vezes nem sequer 

detém a faixa preta, e mesmo nesta condição hierárquica 

aceitável não possuem minimamente estudos para 

embasar sua teoria ou prática. 

 

É comum depararmos com professores que mal sabem se 

expressar verbalmente de modo correto, quem dirá escrever 

de maneira certa o português, idioma complexo proferido na 

nossa nação tupiniquim.  
 

Os preguiçosos copilam exercício ultrapassados sem qualquer 

coerência, ou, se espelham nos grandes mestres marciais que 

criaram ou reformularam as artes marciais existentes, acreditando 

que um dia serão igual a estas divinas pessoas.  



Cabe dizer que estes mestres supremos são indivíduos naturalmente dotados de extrema 

sabedoria, onde sua Inteligência e suas habilidades físicas estão muito acima da normalidade 

de um mero cidadão.  

 

Acreditar hoje que podemos corroborar com as artes marciais 

seguindo apenas o exemplo destes notáveis mestres é utópico, pois, 

certamente deixaremos a desejar. Impossível aceitar que 

atenderemos a necessidade e anseios de nossos aprendizes; ainda 

mais, diante dos avanços tecnológicos existentes e principalmente 

da miscigenação das informações que acercam os esportes de luta. 

 

Por isto é necessário que o artista marcial estude o corpo humano nos seus aspectos 

fisiológicos e psicomotores, pesquise sobre sua modalidade de luta, investigue sua história, 

norteie-se em sua filosofia, atualize suas técnicas marciais, inove em seus treinamentos com 

embasamentos científicos, especule sobre o comportamento humano, explore novas 

possibilidades didático- metodológicas de ensino, tudo isto sem negligenciar sua própria 

vivência prática de lutas e o aprendizado de seus antecessores mestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 21 de setembro foi realizado no CEU Cidade Dutra, o curso ministrado pelo Prof. Sensei 

Marcio Machado, bacharel em educação física, Faixa Preta - 4° Dan ( Yon-dan ) de kick boxing. 

 

 



Luis Rubin e Willames Silva 

Lourdes e Juliana James 

Sandro “Creatina” e Eduardo Feliciano 

 

 

 

 

 

Lá estiveram presentes vários alunos da equipe Brazilian Martial Arts Team nas mais diversas 

graduações, principalmente marcialistas nos níveis mais avançados como Eduardo Feliciano, 

Ricardo Chaga e Willames Silva todos faixa azul escuro – 4° Kyu, e os faixas verde Ariel Alves 

e Elton Soares, além da veterana Lourdes – faixa roxa - 2° Kyu. 

 

 

 

 

 

 

Pelo período de quase quatro horas Sensei Marcio apresentou inúmeras técnicas avançadas 

de luta sempre auxiliado pelo professor Valdir Americano – Faixa Preta - 2° Dan em kick 

boxing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afim de proporcionar uma perfeita assimilação o palestrante iniciou apresentando os 

fundamentos mais simples e posteriormente técnicas mais profissionais de combate. Também 

recapitulou alguns golpes de cursos anteriores adicionando outras probabilidades de emprego 

com mais eficiência e segurança. 



Ariel Alves e Felipe Souza 

Edson Santos e Ricardo Chaga 

Importante destacar que os cursos tem por objetivo oferecer mais subsídios técnicos aos 

artistas marciais da equipe, visto que as abordagens nele contidas são de usufrutos de atletas 

profissionais em competições nas modalidades de kick boxing, muay Thai, karatê, savate, boxe 

chinês, etc. 

 

 

 

 

 

Além disto são fundamentos técnicos não explicados em aulas convencionais principalmente 

suas variantes e aplicações na luta. 

 

 

 

 

 

Para o ano de 2015 estamos planejando a realização de pelo menos 3 cursos visto o grande 

contingente de alunos que ainda não participaram destes valiosos estudos práticos em artes 

marciais. Portanto se programe, não fique aquém de seus colegas de treino por desambição ou 

comodismo. Participe...!!! 

www.bmat.com.br 

www.bmat.com.br 

www.bmat.com.br 

http://www.bmat.com.br/
http://www.bmat.com.br/
http://www.bmat.com.br/


 

Por Marcio Machado 

Costumeiramente escutamos governos e sociedade dizer que o esporte é capaz de gerar 

inúmeras mudanças salubres e comportamentais em crianças, jovens, adultos, idosos e 

principalmente em pessoas corrompidas pelas drogas ou por atos infratores. 

 

Não acho que o esporte isoladamente possui tamanho 

poder para produzir tais efeitos benéficos em um 

indivíduo. Atribuir as glórias de um resultado positivo de 

salvação humana a um sistema de regras, cujos 

elementos materiais são vinculados a ações locomotoras 

de um corpo em movimento seria muito pretensioso. 

 

Quando um candidato debuta em uma determinada modalidade esportiva quase sempre, traz 

consigo conceitos, objetivos e realizações que muitas vezes não correspondem à realidade nas 

mesmas proporções que se sonha. 

 

Considerando ainda que o esporte é apenas uma 

ferramenta de trabalho a serviço de uma causa social 

inclusiva, com diferentes possibilidades de 

aproveitamento, é imérito excluir o verdadeiro 

protagonista e responsável pelas metamorfoses que o 

esporte proporciona ao seu praticante. 

 

Mesmo com todas as habilidades virtuosas intrínsecas do ser humano elas não seriam 

autossuficientes para um indivíduo qualquer gerenciar os programas que podem proporcionar 

os ganhos esperados com as atividades 

esportivas. 

 

É necessário que esta pessoa possua estudos 

específicos na área da educação física e 

adjacências para valer-se do esporte como um 

instrumento de cidadania cultural esportiva.  

 



Com estes componentes e afeto o profissional poderá oferecer amplas 

e diversas probabilidades de emprego do esporte de acordo com seu 

público alvo e objetivos. 

 

Pois, o esporte de lazer ou competitivo necessita essencialmente de um condutor altivo de 

suas qualidades provedoras de saúde, alegria e inclusão social. 

 

Da mesma forma que o formão não é capaz de esculpir uma 

obra de arte sem a intervenção de um artesão, o esporte 

não será competente o suficiente para reger com mestria os 

efeitos saudáveis de sua prática sem o gerenciamento de 

um profissional de educação física. 

 

 

Acreditando na versatilidade das artes marciais o professor Marcio Machado, durante o 

primeiro semestre de 2014 esteve participando de um projeto de estudo a convite do Prof. Dr. 

Walter Correia, renomado docente da USP – Universidade de São Paulo e mestre em Ving 

Tsun, aluno direto do Grand Master Leo Imamura. 

Foram meses de aulas na mais renomada universidade da América do Sul, onde Sensei Marcio 

pôde conhecer outras formas de luta bem como suas peculiaridades.  

Em meio as aulas práticas houveram várias abordagens teóricas referentes as artes marciais 

chinesas que certamente contribuíram para incrementar o acervo marcial do diretor da Brazilian 

Martial Arts Team. 

Toda esta dedicação do Mestre Walter lhe renderam um honrosíssimo trabalho acadêmico que 

foi apresentado num congresso de educação 

física na Dinamarca com os louros que lhe são 

merecidos. 

Em conclusão ao curso foi expedido certificado 

de participação com a chancela da USP ao 

professor Marcio Machado que o recebeu com 

muito orgulho, diante de seu enorme 

aprendizado no campo marcial. 



 

Por Marcio Machado 

Todos sabemos a importância que os professores exercem sob nossa formação instruindo-nos 

com sua experiência profissional e acadêmica. Sem seus ensinamentos estaríamos execrados 

aos constantes erros e a ignorância do saber. 

 

Não importa como e quanto seu professor ou mestre tenha 

contribuído no seu aprendizado, certamente lhe conferiu 

conhecimento suplantando seu próprio interesse de aprender, pois o 

educador tem como cátedra instigar a curiosidade e promover o 

enriquecimento cultural alheio. 

 

Foi assim comigo e será com tantos outros alunos que alimentam este 

círculo virtuoso do conhecer. Não devemos esperar que nosso tutor 

dos ensinos nos ofereça tudo que almejamos, cabe a cada um de nós 

ter a iniciativa de nos aprofundarmos mais nos estudos, em busca de 

novas experiências e para suprir eventuais saberes que nosso 

docente não possa nos ofertar. 

Culpa-los pelo nosso acomodamento é não admitir a autossuficiência para caminhar com as 

próprias pernas quando for necessário. Render-se exclusivamente a uma única via de 

aprendizado é restringir sua própria evolução. Porém, jamais podemos deixar de agradecer e 

idolatrar aquele que nos direcionou no caminho do real saber e que teve a paciência para nos 

instruir. 

Assim sendo, gostaria humildemente de prestar esta singela homenagem ao meu Grão Mestre 

Péricles Damiski Veiga, faixa preta - 10° Dan no estilo Okinawa Shorei Ryu, que durante anos 

ensinou-me uma das modalidade de artes marciais mais maravilhosa do mundo, cujos 

predicados são inenarráveis. 

Foram muitos anos de exercícios técnicos na academia 

Shoreikan de sua propriedade coletando informações 

preciosas do legítimo karatê de Okinawa mais 

especificamente do estilo Naha-te antecessor do Shorei Ryu, 

cujo mestre é lídimo de um dos estilos mais remotos da 

geologia do karatê-do mundial. 

Grão Mestre Péricles 
e Sensei Marcio 

Academia Shoreikan - 2005 



Além disto, Mestre Péricles é reconhecido mundialmente por sua longínqua história no karatê, 

tendo diplomado inúmeros faixas pretas no Brasil. Diante disto, gostaria de deixar registrado 

minhas congratulações ao nobre professor. 

 

Que a luz dos grandes mestres do karatê-do ofereçam-no a 

sabedoria para entender os ideais de outrem sem juízos 

equivocados; saúde para propagar as artes marciais com seu 

incontestável talento; modéstia para se orgulhar e reconhecer 

seus amigos e fiéis discípulos; clarividência para saber sua 

importante influência na vida das pessoas; hombridade para 

receber o respeito que lhe é dirigido; energia para disseminar  

com competência seus valiosos ensinamentos de lutas japonesas; perspicácia para apreciar 

novas vertentes dos esportes de combate; afeição para aceitar a união com outras entidades 

partidárias; sorte para colher os bons frutos que merece, e,  vida longa para perpetuar sua 

doutrina e erudição marcial. 

 

Por tudo isto quero expressar aqui meu sincero respeito ao Grand Master Péricles Veiga, 

minha admirável gratidão " Arigatou Gozaimasu "  - 有難う 御座います, e desejar-lhe muitos 

anos de vida “ Banzai ” -   バンザイ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro de marcialistas da Brazilian Martial Arts Team afim de debater temas relacionados 

com as artes marciais, no intuito de promover o aprendizado sobre o universo que abarca as 

artes marciais em todos os seus contextos. A conferência será mediada pelo professor Marcio 

com introduções nos campos técnicos, sociais e filosóficos dos esportes de luta. 

 

Marcio treinando na Shoreikan 

http://hellowdan.blogspot.com.br/


 

 

Iniciou sua prática esportiva há muitos anos atrás na capoeira na qual 

detém a graduação de corda laranja, perdurou nesta modalidade 

genuinamente brasileira durante longos anos até conhecer a Academia 

Iron Master de propriedade do professor Marcio, que o introduziu no 

esporte competitivo do levantamento de peso onde chegou a participar 

de três competições, dentre elas o campeonato Paulista e Brasileiro de 

2007, onde sagrou-se vice-campeão.  

 

Alguns anos antes, em fevereiro de 2005 conheceu o Kick Boxing também por intermédio do 

Sensei Marcio Machado que na ocasião era faixa preta - 2° Dan.  

 

Com muito esforço foi aprendendo e crescendo na modalidade, pois 

chegava a obter aulas exclusivas com seu professor. Isto lhe garantiu 

grande desenvolvimento técnico chegando em dezembro de 2008 a ser 

agraciado com a merecida faixa preta.  

 

Neste percurso fez aula de Judô atingido a faixa verde, atualmente é praticante e faixa roxa de 

Jiu Jitsu, aluno do digníssimo professor Edinaldo Pereira da equipe Projeto Social Desporto 

para Todos. Participou de inúmeros cursos de Kick Boxing promovidos pela B.M.A.T., e 

permanece até os dias de hoje fazendo aula e seguindo as orientações de seu mentor Sensei 

Marcio, que não lhe poupa de informações de cunho teórico e prático.  

 

Professor de Kick Boxing há quase 6 anos e recentemente intitulado como instrutor de Jiu Jitsu 

vem cada vez mais se aprofundando nos estudos das lutas no intuito de se aprimorar.  

 

Para o próximo ano, em 2015 iniciará seus estudos acadêmicos na área 

da educação física na Universidade Ítalo Brasileira onde aprenderá 

todos os conhecimentos que abrange o corpo humano e seu aparelho 

locomotor. Somados a sua larga experiência prática em várias 

modalidades de artes marciais com os estudos científicos da área da 

saúde lhe conferirão ainda mais conhecimentos, tornando-o um dos 

melhores professores de lutas do estado de São Paulo. Valdir e Prof. Ednaldo 



 

 

Inegável que anos de estudo contribuirão para uma boa formação acadêmica e profissional de 

um cidadão, pois quanto mais informações lhe são ofertadas maiores serão as probabilidades 

de desenvolvimento instrucional. 

 

No entanto existem outras formas de obtenção de 

conhecimento sem a diplomação documentada por um 

certificado.  

 

A experiência de vida lograda com muito esmero na trajetória diária da sobrevivência humana 

no mundo lhe concede aprendizados inigualáveis. Por sermos seres racionais dotados de 

sentimentos cada pessoa terá sua interpretação e opinião sobre determinada situação ou fato, 

podendo lapidar novos conceitos morais. 

 

A própria ingenuidade de um sujeito pode revelar-se um meio de ensinamento principalmente 

no que tange gestos de honestidade e solidariedade alheia. Pessoas desta índole ainda não 

estão contaminadas por malfeitos e cobiça. 

 

A espontaneidade presente nas 

crianças, podem gerar mudanças 

comportamentais em adultos que um dia 

já foram guris e esqueceram 

completamente suas teorias irrefletidas 

mas sensatas de viver em harmonia com a felicidade. 

O desafortunado que perambula pela cidade mendigando pela caridade 

de outras pessoas para poder alimentar sua esperança de dias 

melhores, muitas vezes sem a menor persuasão de seus sonhos, pode 

instiga-lo ao esforço na concretização de seus objetivos de vida. 

Enfim, muitas são as possibilidades de 

aprender, basta você atentar para o mundo 

que os rodeia com todas as suas disparidades 

sem ater-se a julgamentos preconceituosos. 

 



Explore todas as riquezas multiculturais da sociedade moderna, filtre os 

assuntos relevantes ao seu idealismo, admita -se mudar de opinião  

 

Lembre-se;  

“ Quem não se permite aprender, 

 jamais terá a competência para ensinar ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Marcio Machado, 2014 ) 

 



 

 

A história do professor Marcio Machado nas artes marciais remota de quase 30 anos atrás, 

onde iniciou-se nas lutas através da capoeira, quando ainda era garoto. Fez também natação 

durante muito tempo no Centro Educacional George Bruder no bairro de Santo Amaro, depois 

continuou sua prática aquática em escolas específicas de natação. Passou pelo bicicross, até 

se entregar quase que totalmente a musculação e os esportes de potência, pois conjuntamente 

treinava boxe amador e auxiliava seus colegas como sparing de Full Contact por sua destreza 

nos chutes provindos da capoeira e seus potentes socos fortalecidos pelo treino de peso. Isto 

ocorreu em meados da década de 80.  

Com uma veia competitiva sempre pôs sua competência a prova 

como atleta nos vários esportes que praticou. Ganhou muitas 

competições principalmente no Powerlifting Sul-Americano onde 

conquistou mais de 30 títulos, recorde e menções de melhor 

atleta da competição. Conseguiu também resultados positivos 

na natação regional e no karatê.  

 

 

Aficionado por esportes fundou sua própria academia 

nomeada Iron Master em 1995 no bairro do Jardim 

Consórcio - SP. A partir deste momento se entregou 

totalmente as práticas esportivas e também aos 

estudos como autodidata explorando diversos livros. 

Seu progresso nos esportes dependiam de mais 

conhecimento passou então a frequentar muitas 

palestras em universidades renomadas de São Paulo totalizando mais de 70 cursos. Esta 

busca pelo saber lhe fez matricular-se no curso de 

Educação Física na Uniban, onde se formou na 

licenciatura e posteriormente o bacharel na UniÍtalo; logo 

depois fez sua primeira Pós Graduação na FMU – 

Faculdade Metropolitana Unidas em Treinamento 

Desportivo que abrange estudos no treinamento de alta 

performance para atletas.  

 

Agachamento – 252,5 Kg 

Atleta Marcio - Supino – 195 Kg 

Academia Iron Master – Ano 2006 



A indagação em conhecer melhor o corpo humano e suas implicações lesivas lhe convencerão 

a fazer uma nova faculdade na ciência da fisioterapia, e outra Pós Lato Sensu na especialidade 

de Traumato-ortopédica na Universidade Gama Filho. 

 

Atualmente, professor “Sensei” Marcio Machado é faixa preta - 4° Dan ( 

Yon-dan ) de Kick Boxing e Karatê-do, faixa preta 1° Grau em Defesa 

Pessoal Urbana, corda amarela de capoeira tradicional e corda laranja na 

contemporânea, faixa amarela ponta verde de Taekwondo, além de 

ministrar aula de artes marciais há quase 14 anos ocasião que recebeu a 

faixa preta nos primeiros meses de 2001.  

 

Durante este extenso período deu aula para quase 2.000 

pessoas, já graduou com a primeira graduação 

aproximadamente 400 alunos, ministrou aulas em várias 

academias em São Paulo, atuou como árbitro por uma 

década no powerlifting e karatê, professor de musculação 

há 20 anos, personal trainer e fighter e um currículo com diversas apresentações públicas. 

 

Não contente está terminando uma Pós Graduação em Lutas e Artes Marciais onde tem 

aprendido muito sobre a história, filosofia, treinamento e os diversos temas que envolvem os 

esportes de combate. Quando receber em fevereiro de 2015 a titulação de especialista pela 

Universidade Estácio será um dos poucos artistas marciais possuidor desta honorífica titulação 

no Brasil. 

 

Na continuidade de seus estudos já está 

fazendo sua quarta Pós Graduação agora de 

Treinamento Funcional, que certamente irão lhe 

conferir mais conhecimento científico para 

aplicar em suas aulas de artes marciais, 

musculação e na fisioterapia. 

 

 

Sensei Marcio entende que para atender a demanda do esporte atual e promover sua 

progressiva evolução técnica é necessário que os professores se mantenham estudando 

constantemente afim de se atualizar, aprimorar e inovar suas metodologias de treino e ensino. 

 



 

 

No dia 13 de novembro nosso colega Kauê Macruz partiu rumo a 

realização de um grande sonho pessoal de residir por um ano em 

outro país. O aplicado artista marcial da B.M.A.T., estará 

estudando inglês e realizando um curso de esportes na Austrália 

cuja nação se situa no outro lado do hemisfério sul. 

 

Kauê foi aluno durante três anos do Professor Marcio na academia Ação Expressão, onde lá 

destacou-se por sua impecável dedicação as artes marciais, tornando-se referência a toda 

equipe como aluno educado, companheiro e de grande valor técnico marcial. Durante este 

período obteve a graduação de 5° Kyu – Faixa Vermelha e por vezes eleito mais perfeito aluno 

de sua academia e segundo melhor aluno da Brazilia Martial Arts Team em 2013. 

 

Kauê estará se unindo a outros dois amigos brasileiros 

que antes de instalar residência em Sydney foram alunos 

do Sensei Marcio, são eles Bruno Bettega ( Ac. Ação 

Expressão ) e Diego Soares ( Ac. Sport Mix ). 

 

Outra pessoa querida de todos nós estudando na Austrália é a simpática Sté Arruda, aluna da 

academia Oxy Fitness, que há 7 meses está morando em Brisbane. Ela sempre mantém 

contato conosco através das redes sociais, chegando a assistir uma das aulas na academia 

através de vídeo conferência - Skipe. Lá mesmo pôde ter contato 

com nossa modalidade de luta em um evento de arte marcial a 

céu aberto onde haviam apresentações de lutas, e nossa 

estimada Sté marcou presença mostrando seus dotes marciais 

representando dignamente nossa equipe de lutas. 

 

Esperamos que nossos estimados alunos e incontestáveis amigos 

realizem seus sonhos neste maravilhoso país tropical, e tão logo 

possam, retornem novamente ao Brasil afim de tornar nossa família 

marcial totalmente completa. 

 

Oss...!!! 

Prof. Marcio, Kauê e Elaine 

Academia Ação Expressão 

Sté Arruda via Skipe – Aula Oxy Muay Thai - Austrália 



 

A Brazilian Martial Arts Team sempre se destacou pela incontestável técnica marcial de seus 

associados, e foi baseado nesta suprema qualidade que estaremos realizando nosso exame de 

graduação somente no primeiro trimestre de 2015. 

 

Esta atitude de protelar as avaliações de troca de faixa permitirá a diretoria da B.M.A.T., 

planejar um grandioso evento de artes marciais dignos aos formandos da equipe, além disto, 

reservará tempo hábil para que nossos professores possam preparar todos nossos alunos para 

se graduarem respeitando todas as exigências impostas pela equipe no amplo contexto 

marcial. 

 

Para tanto é necessário que todos os marcialistas se dediquem ao máximo neste período 

antecipatório ao exame, afim de que sua evolução seja nivelada a sua promoção marcial. 

 

Nosso propósito é qualificar todas as pessoas que no decorrer de meses se aplicaram aos 

treinos visando colar grau na sua modalidade de luta em uma das equipes de artes marciais 

mais conceituada de São Paulo. 

 

Portanto se programe para não ficar fora desta grandiosa oportunidade de ascensão marcial e 

porque não dizer pessoal, visto que as artes marciais doutrinam as pessoas no seu 

desenvolvimento humano. 

 

Segue abaixo as possíveis datas referente aos próximos eventos que abrangem o processo de 

Colação de Grau da Brazilian Martial Arts Team: 

 

10 / Janeiro ( Sábado ) – Divulgação da lista dos alunos convocados para exame de graduação 

25/ Janeiro ( Domingo ) – Avaliações físicas, técnicas e teóricas  

08 / Fevereiro ( Domingo ) – Colação de Grau dos alunos aprovados 

 

Em breve estaremos disponibilizando no site da equipe maiores informações sobre o exame de 

graduação. 

Aproveitem para treinar com primor e garantir sua presença neste importante evento de artes 

marciais....Boa sorte a todos...Oss...!!! 


