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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 

  

 

Afim de melhorar o aprendizado dos associados da Brazilian Martial Arts Team, o diretor da 

equipe Professor “ Sensei ” Marcio Machado – Faixa Preta - 4° Dan em Karatê-Do e Kick 

Boxing e 1° Grau em Defesa Pessoal Urbana inaugurou um novo canal de informação em seu 

site pessoal. No formato de Blog ele estará constantemente adicionando matérias de sua 

autoria abordando diversos temas ligados à área da saúde, em especial no segmento da 

educação física. 

 

Lá contém textos descritivos de fácil entendimento e também de cunho científico, pois seu 

objetivo é introduzir o conhecimento a todos que praticam ou se interessam pelos esportes, 

saúde e bem estar. Vídeos e fotos também complementam o acervo do Blog, tornando-o mais 

didático e interessante.  

 

Todo conteúdo baseia-se na experiência de seus 30 anos dedicados a prática esportiva 

competitiva; nas duas décadas lecionando para inúmeras pessoas em diversas modalidades 

desportivas principalmente na musculação, nas lutas e treinamento funcional; nas duas 

graduações universitárias complementadas pelas quatro pós graduações feitas no campo da 

saúde e por ter treinado atletas profissionais e amadores totalizando mais de 5.000 alunos em 

sua carreira. 

 

Para obter estas informações preciosas basta acessar o site do professor Marcio Alberto 

Machado, através do link: www.personalmarciomachado.com.br , no ícone Quem Sou > Blog. 

Online 

http://www.personalmarciomachado.com.br/


 

 

Dia 26 de Abril foi realizado no Parque do Sol 

no bairro de Interlagos um treino especial 

visando a socialização dos integrantes da 

equipe da Brazilian Martial Arts Team. 

 

Lá estiveram cerca de 45 alunos e convidados 

que aproveitaram o caloroso dia para praticar 

artes marciais em meio a natureza tendo como 

palco de fundo a represa do Guarapiranga. 

 

O treino ficou sob a tutela do professor “ Sensei ” Valdir Americano – Faixa Preta 2° Dan em 

Kick Boxing discípulo direto do Sensei Marcio Machado diretor da B.M.A.T.    

 

 

 

O treinamento incorporou atividades técnicas da modalidade como socos, chutes, bloqueios e 

esquivas, todas elas praticadas nas aulas convencionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Willames e Ricardo em Combate 
Confronto entre alunos da B.M.A.T 

Josiano e Luis Rubin 

Time feminino da B.M.A.T. Crianças nas artes marciais 



 

O encontro foi muito importante, pois vários alunos que ainda não haviam participado desta 

forma de aula ao ar livre, se deleitaram com o dia agradável que passaram com seus colegas 

de equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois do treino técnico houveram vários combates entre os integrantes, que nos ajudou para 

diagnosticar os futuros candidatos para a convocação do exame subsequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros encontros semelhantes serão agendados afim de proporcionar desenvolvimento técnico 

e união de nossos associados. 

 

 

 

Treino de movimentações Alongamento no Parque do Sol 

Criança – Eduardo Rubin Criança – Gabriel Lopes 

Sandro Creatina e Felipe Souza Treino de sombra - Luta 



 

 

A Brazilian Martial Arts Team por intermédio de seu diretor Sensei 

Marcio Alberto Machado promoveu no dia 06 de junho, o segundo 

curso para formação de monitores, instrutores e professores. O 

objetivo do referido curso foi de qualificar nossos marcialistas 

acima da graduação de faixa azul escuro para subministrarem 

aulas de kick boxing e karatê-Do. 

 

O curso contou com material audiovisual em Datashow, com tela de 120 polegadas e narrativa 

do professor de educação física e fisioterapeuta Marcio Machado. 

 

Foi abordado temas como fisiologia do exercício, treinamento desportivo e metodologia do 

ensino. 

 

Foram aproximadamente 5 horas contínuas de teoria embasados nos últimos estudos 

científicos da área esportiva. 

 

Em prosseguimento ao aprendizado aulas práticas estão sendo conduzidas aos futuros 

monitores e instrutores no intuito de complementar as informações transmitidas na teoria. 

 

O motivo de realizar estes cursos preparatórios é proporcionar aos nossos associados mais 

graduados condições hábeis para reger uma aula de artes marciais com qualidade técnica e 

destreza de comando docente. 

 

 

 

Sensei Marcio Machado – Faixa Preta - 4° Dan 

Palestrante 

 

DOMINGO – 9:20 HS ÁS 13:30 HS 



 

 

Orgulhosamente a Brazilian Martial Arts Team firmou um convênio de prestação de serviços 

em artes marciais com Centro de Juventude de Parelheiros. O convite foi feito pelo gerente do 

núcleo Gledson Cruz que é membro da equipe e aluno do professor Sensei Marcio Alberto 

Machado, que por sua vez incumbiu o professor Valdir Americano para estar ministrando as 

devidas aulas marciais. 

 

Duas vezes por semana, mais especificamente segundas e sextas-feiras ele se desloca ao 

extremo sul da capital paulista para ensinar 15 alunos da comunidade São Norberto a arte do 

Kick Boxing. 

Empolgados com o aprendizado todos 

comparecem as aulas no entusiasmo de 

absorver os conhecimentos de seu professor. 

 

Outras atividades paralelas serão desenvolvidas 

no intuito de explanar as artes marciais em todos 

seus âmbitos. 

 

Aproveitamos para dar o louvor ao gerente Gledson e toda sua equipe do CJ Parelheiros por 

proporcionar aos adolescentes deste centro oportunidades de enriquecimento humano nos 

âmbitos culturais e físico, se diferenciando das demais entidades. 

 

Como nenhuma pessoa detém o 

conhecimento supremo, estaremos 

ensinando e aprendendo com os 

jovens do Centro de Juventude do 

Jardim São Norberto a arte de viver 

em comunidade. 

 

Em breve estaremos promovendo um 

aulão no Centro de Juventude Parelheiros, contamos novamente com a presença de todos os 

marcilaistas da Brazilian Martial Arts Team. 

 



 

 

 

O Parque Ibirapuera localizado na Zona Sul de São Paulo, com seus 221 hectares de área 

verde com projeto paisagístico de Burle Marx foi eleito em agosto de 2015 o melhor parque 

urbano do planeta pelo renomado jornal britânico The Guardian. 

 

E foi justamente neste ambiente arborizado que a Brazilian Martial Arts Team realizou seu 

segundo treino especial deste ano a céu aberto. Lá 

compareceram aproximadamente 60 alunos mais 

convidados para um grandioso treino ministrado pelo diretor 

fundador da equipe Prof.. Sensei Marcio Machado – Faixa 

Preta – Yondan ( 4° Dan ). 

 

Professor Valdir também esteve presente auxiliando Sensei Marcio, na incumbência de 

oferecer o melhor aos alunos presentes. 

 

Inicialmente foi feito um pré-aquecimento com saltitos e golpes de 

kick boxing de membros superiores e inferiores. Logo depois os 

alunos foram organizados diante dos aparadores de socos e 

chutes para treinarem os fundamentos da luta com o vigor 

característico da modalidade. 

Thamyres Félix e Eduardo Felliciano 

Micheli e Willames Silva 



 

As mulheres não se renderam e se puseram a golpear com veemência os equipamentos 

reforçando a tese de que são guerreiras nata. 

 

Mesmo com sol escaldante ninguém se rendeu às 3 

horas de treino, pois todos estavam estonteados pela 

energia que reinava no local. 

 

A curiosidade aguçou as pessoas que passeavam no parque que aproveitaram para assistir a 

destreza de nossos alunos nos vários combates que aconteceram entre os diversos núcleos 

associados a equipe. 

 

Não podemos deixar de mencionar a presença das crianças 

que abrilhantaram o treino com sua alacridade. 

 

Aproveitamos também o exuberante dia para gravar vídeos 

do treino que serão utilizados para confecção de um clip 

especial de kick boxing ao ar livre. 

 

Como nosso objetivo é promover o crescimento marcial em todos os seus aspectos humanos, 

estaremos idealizando novos treinos especiais gratuitos aos nossos associados. 

 

 

 

Elisangela Serafino Janaina Gonsalves e Sandro Creatina Claudia – Ac. Ação Expressão 

Josiano Carvalho – Faixa Amarela 



 

A mais recente academia em parceria com a Brazilian Martial Arts 

Team recebeu no dia 22 de Junho, 50 alunos da equipe para uma 

aula especial de Kick Boxing ( Chute Boxe ). 

 

Presente na referida academia desde janeiro de 2015, professor Marcio Machado vem 

conduzindo as aulas todas as segundas e quartas, das 20:30 hs ás 21:30 hs. Com amplo 

espaço e diversos equipamentos a disposição Sensei Marcio vem desenvolvendo um belo 

trabalho que já conta com cerca de 10 dedicados alunos. 

 

Em meio ao aquecimento foram introduzidos golpes de 

socos, bloqueios e esquivas, otimizando o tempo e 

direcionando os fundamentos desde o início da aula. 

 

Logo após, os alunos foram dispostos em fila, cada qual enfrente a um aparador onde 

passaram a desferir golpes estipulados pelos professores. Em forma de rodízio cada fila 

percorreu os 8 aparadores utilizados para diversidade dos golpes. 

 

Como sempre as mulheres da equipe marcaram presença com sua graciosidade e pujança. 

 

 

Combates foram feitos, casando as lutas de acordo com a 

experiência e perfil de cada lutador, pois sempre respeitamos os 

objetivos de cada marcialista. 

 

O clima só não ficou mais quente por conta do sistema de refrigeração interna da sala, 

pudemos assistir excelentes combates considerando fatores técnicos e robustez na aplicação 

dos golpes. 

 

Agradecemos a Academia Let’s Fit que nos acolheu com 

esmero, divulgando o Kick Boxing na sua plenitude e 

possibilitando o bom aprendizado aos seus alunos com 

vários equipamentos de ótima qualidade. 

Marcelo Faria aluno Let’s Fit 

Aulão com 50 alunos – Muita Energia..!! 



 

 

 

Dia 01 de agosto é uma data muito importante para nós, pois este dia representa a fundação 

da Brazilian Martial Arts Team. Uma entidade de lutas que nasceu do sonho do professor de 

educação física Marcio Machado em criar uma equipe que agrega-se várias modalidades de 

luta com propósitos bem definidos, promover a inclusão das pessoas nas artes marciais 

independentemente do objetivo. 

 

Desde 2008 muito trabalho foi realizado em prol das artes 

marciais, cursos, treinos especiais, aulas coletivas, seminários 

e festivais marciais foram feitos no transcorrer deste sete anos 

de vivência. 

 

Sempre a frente da direção Sensei Marcio Machado que 

também é personal trainer labutou incansavelmente afim 

de elevar a qualidade das aulas de artes marciais nas 

academias. 

Professor Valdir Americano discípulo de Marcio também 

colaborou para que as ideias dele fossem colocadas em 

prática, pois esforços não foram poupados para atingir 

as grandiosas metas estabelecidas pelo diretor e mentor 

da B.M.A.T. 

 

Na verdade muitos alunos contribuíram para o sucesso da 

equipe, não haveria como crescer com tanta solidez e 

propriedade sem a ajuda de pessoas bem intencionadas e 

aplicadas as convicções do Sensei Marcio. 

 

Mesmo tendo realizado muitos trabalhos no âmbito marcial, 

continuamos nos dedicando para fazer mais e melhor aos nossos associados, pois acreditamos 

que somente fundamentado nos princípios marciais tradicionais e amparada nos estudos 

científicos poderemos atingir o ápice da maestria.  

 

Treino na Praia Mongaguá - 2008 

Curso Semi Contact - 2009 Exame de Graduação na Academia - 2007 



Pensando assim, decidimos relembrar momentos prazerosos e fátuos da Brazilian Martial Arts 

Team nestes 7 anos de existência, pois as marcas positivas não se apagam no decorrer dos 

tempos. 

 

 

Espero que todos curtam e se deleitem com esta inesquecível lembrança, tenho certeza que 

em alguma ocasião você esteve compartilhando conosco deste período. 

 

Oss...!!! 

www.bmat.com.br 

www.bmat.com.br 

www.bmat.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame no Ginásio CEU  - 2008 Treino Ac. Mundo Atlético - 2010 Treino no Ibirapuera - 2011 

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


 

Dia 19 de julho tivemos a Colação de Grau Marcial dos alunos da Brazilian Martial Arts Team 

aprovado no último Exame de Graduação. Após serem submetidos a prévia avaliação física, 

técnica e teórica por nossa diretoria técnica marcial composta pelos professores “ Sensei’s ” 

Marcio Alberto Machado – Faixa Preta - 4° Dan e Valdir Americano Vieira – Faixa Preta - 2° 

Dan. 

 

O evento teve a participação de 42 formandos 

nas diversas classificações de faixa nas 

modalidades de Karatê-Do e Kick Boxing. 

Ambas as modalidades pertencentes a grade 

de lutas da B.M.A.T. 

 

O dia ensolarado acalorou ainda mais nossos marcialistas principalmente aqueles que estavam 

se graduando pela primeira vez, pois eles totalizavam 65% dos formandos deste evento. 

 

Como sempre tivemos uma cerimônia exuberante, com discurso do diretor fundador Sr. Marcio 

Machado, apresentação pessoal de todos os alunos, entrega de faixas, diplomas e brindes 

mediante a uma envolvente música de fundo, muitos se emocionaram diante dos fatos. 

 

A abertura das apresentações ficou sob a responsabilidade de Lucas 

de Paula, da academia do Jacaré que executou os katas Geksai Day 

Ni e Pinan Sandan. 

 

O primeiro combate foi de Josiano Carvalho e Alez Gonzaga ambos 

alunos do CEU Cidade Dutra, luta de muita qualidade técnica. 

 

Logo depois tivemos a luta feminina de Deijane Damasceno da Arena 

Vital contra a aluna da Let’s Fit Jeniffer Bastos, não faltou aplicação de 

golpes. 

 

Marcela Guimarães carinhosamente chamada de Marcelinha por causa 

da pouca idade, apresentou os katas Pinan Nidan e Kihon Kata com 

Convidado Especial  

Mestre Emerson Roque  

Jeniffer e Deijane 

Cerimonia de Abertura – Julho / 2015 



ótima qualidade mesmo tendo apenas 6 anos de idade. 

 

José Vitor Martins ( Power Fitness ) lutou com Hélio Andrade que substituiu Gledson Cruz que 

se machucou dois dias antes em seu trabalho. Foi uma disputa acirrada. 

 

Gabriela Vitória aluna de karatê do Sensei Marcio efetuou o Kihon 

Kata primeiro aprendizado do kata na classificação de faixa 

marcial, como sempre ela fez com muita energia ( kime ). 

 

Disputa boa foi entre os alunos mirins Iago Gonsalves ( Ac. Pedro 

Gym ) e Gabriel Lopes ( Ac. São Jorge ), muita destreza técnica por 

parte dos dois marcialistas. 

 

Gerson Alves ( Faixa Roxa ) e Gabriel Coltro ( Faixa Azul Escuro ) 

apresentaram o kata Geksai Day It em dupla, foi muito bonito vê-

los em perfeito sincronismo, elemento fundamental na mostra de 

kata em equipe. 

 

Stéphanie Arruda e Isadora Rustino lutaram na classificação de Full Contact, com extrema 

exuberância, pois a qualidade demonstrada estava acima de suas graduações de faixa. 

Parabéns...!!! 

 

Houve também uma sensacional apresentação de Defesa 

Pessoal Urbana com o professor Marcio Machado – Faixa Preta - 

1° Grau e seu aluno Valdir Americano – Faixa Laranja - 3° Nível, 

técnicas de contenção de agressão física e ataque com faca 

foram exibidas, e finalizando desarmamento de arma de fogo. 

 

 

Guilherme Oliveira karateca da academia do Jacaré evolui muito em 

seu processo de aprendizado o que lhe conferiu uma ótima 

apresentação. 

 

Luta de peso foi entre os artistas marciais Caio Oliveira ( Ac. São 

Jorge ) e Samuel da Silva ( CEU Cidade Dutra ), socos e chutes 

fortes não foram economizados. 
Lucas e Philipe 

Defesa contra Faca 

Aplicação de Bastão – Prof. Marcio 

Arma de Fogo 



Philipe Pontes se confrontou com José Lucas ambos faixas azul claro de kick boxing e 

excelentes alunos. 

 

Julia Stephany aluna de Karatê há um ano pegou sua primeira faixa 

exibindo seu sorriso meigo e contagiante. 

 

Aplicada nos treinos Janaina Gonsalves e Thamyres Félix lutaram 

de forma equiparável na classificação de Light Contact onde só e 

permitido golpes de boxe e chutes acima da cintura de teor leve. 

 

Ítalo Guedes ( 7 anos ) exibiu o Kihon Kata na modalidade de 

karatê no estilo Shorei Ryu descendente do Naha-Te. 

 

Marcio Moraes da academia São Jorge e Alexandre Vitor da 

Let’s Fit finalizaram as apresentações do dia com uma luta de 

Low Kicks disciplina do atual Kick Boxing. 

 

Não esquecendo que as crianças foram premiadas com medalhas de honra ao mérito por sua 

dedicação aos treinos e incentivo a prática esportiva. As mulheres também foram 

homenageadas com rosas por suas valências na vida. 

 

 

 

 

 

No final Sensei Marcio Machado parabenizou todos os formandos da Brazilian Martial Arts 

Team e agradeceu toda a equipe de Staff composta pelos colaboradores Osmarino Rocha         

( Mineiro ), Juliana Machado, Sandro 

Heliodoro ( Creatina ), Gerson Alves e os 

membros da diretoria Valdir Americano, 

Elton Soares, Ricardo Chaga e Eduardo 

Feliciano pelo excelente trabalho prestado à 

equipe e ao evento. 

 

Homenagem as mulheres Mestre Emerson premiando as crianças 

Luta Feminina - Thamyres e Janaina 

Isadora Rustino e Prof. Marcio 



 

Em novembro estaremos novamente nos encontrando para outro Festival Marcial para graduar 

os marcialistas da B.M.A.T....Até lá...Oss...!!! 

 

 

Frente as dificuldades adversas de inúmeras entidades assistenciais que cuidam de menores 

carentes e vítimas de abandono e maus tratos a Brazilian Martial Arts Team ( Time Brasileiro 

de Artes Marciais ) em todos os seus festivais recolhe doações de alimentos não perecíveis, 

brinquedos e roupas para serem encaminhadas a estes institutos. 

 

Desde 2008 colaboramos arrecadando e entregando os mantimentos totalizando 16 entidades 

beneficiadas por nossos associados e colaboradores que contribuem gentilmente com nossa 

causa social. 

 

Em nosso último evento favorecemos a organização SAICA – Bom Jesus, situada na Rua dos 

Cafezais, 739 – Bairro da Cidade Ademar que atende 21 adolescentes em regime interno de 

abrigo. 

 

Foram arrecadados quase 82 quilos de alimentos além de roupas, tudo entregue e muito bem 

agradecido pela Débora diretora da instituição. 

Esperamos por novas ajudas em nosso próximo evento marcial no dia 15 de novembro, para 

que assim possamos ajudar outras entidades filantrópicas. 

 



 

Por Marcio Machado 

 

Todos os esportes regulamentados existentes foram criados por seus idealizadores 

sem fins competitivos, pois seus propósitos não visavam determinar um vencedor e 

sim a pratica de uma atividade física com efeitos lúdicos, filosóficos ou de obtenção de saúde. 

 

Porém no mundo contemporâneo é difícil desvincular o 

esporte da competição, pois a vontade de superar seus 

próprios resultados e vencer seus concorrentes induziram 

os praticantes mais ousados a se confrontarem entre si 

em busca da vitória.  

 

Não que isto não ocorresse no passado, pois deste a época medieval nos gladiamos, mas os 

objetivos eram diferentes, tratava-se de uma disputa pela sobrevivência humana e não para 

satisfazer o próprio ego. 

 

Empresas do ramo esportivo também 

corroboraram neste sentido, visto 

que milhões são investidos em 

propagandas e outras centenas de 

milhares de dólares são lucrados por 

elas na venda de seus produtos comerciais. 

 

Não vejo problema no esporte de competição, 

aliás fui atleta por muitos anos e sei os benefícios 

que ele pode gerar no ser humano, como 

aumento da autoconfiança, superação e destreza 

técnica no 

gesto esportivo. 

 

 

 



Más a ganância a qualquer preço pela glória de vencer pode 

implicar num sujeito prepotente e sem pudor aos conceitos 

éticos regidos pela nossa sociedade.  

 

Isto sem falar na perda significativa de conteúdos técnicos e 

culturais milenares que abarcam os esportes de luta, onde sua 

fundamentação baseou-se na filosofia de uma humanidade ancestral aplicada ao culto de uma 

vida diáfana.   

 

Pois, a uma forte tendência do atleta competidor treinar 

apenas os golpes ou técnicas mais eficientes para aquela 

finalidade desportiva, se desvencilhando do vasto acervo 

que as modalidades de luta ofertam aos seus praticantes, 

limitando assim seu desenvolvimento pleno no esporte. 

 

Deixar de explorar toda magnitude de milhares de anos de estudo e 

experiência prática dos antigos mestres é negligenciar sua própria existência 

nas artes marciais. 

 

É claro que podemos unir as duas vertentes 

dos esportes de combate, a competição e a 

tradição herdada dos anosos mestres das lutas, basta manter-

se fiel aos preceitos marciais treinando todos os elementos que 

compõe a nobre arte associado com a habilidade técnica e 

desafetação que exige as solenes competições. 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Supervisão: Sensei Marcio Machado – Faixa Preta - 4° Dan ( Kick Boxing ) 

Ministrando: Sensei Valdir Americano – Faixa Preta - 2° Dan ( Kick Boxing ) 
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