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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 

  

 

 

O ofício de um professor se fundamenta na nobre arte de ensinar, ou seja, propagar o 

conhecimento alheio, pois ninguém de direito é dono do saber, cabendo ao ser humano difundir 

a ciência da vida. 

Jamais devemos ter o egoísmo de reter e confinar o conhecimento a exclusividade de poucas 

pessoas, a evolução da humanidade depende do compartilhamento da sabedoria em todos 

seus âmbitos, para que possamos preservar nossas origens e culturas, bem como estabelecer 

novos horizontes conceituais. 

Segundo o dicionário Aurélio o significado de Mestre se refere ao homem de muito saber, 

pessoa culta e estudada que detém grande conhecimento numa determinada área do saber, 

nas artes marciais talvez sua significância esteja não somente atribuída a sua grandiosa 

experiência e sim a humildade de entender a relação do homem com o mundo que habita, nos 

seus aspectos filosóficos, civil, intelectual e social. 

Nas artes marciais o Mestre tem uma responsabilidade ímpar considerando seu papel frente a 

disseminação das lutas no seu maior contexto, cabendo a pessoa outorgada para esta cátedra 

ter o cuidado e sensatez para conduzir, respeitar e honrar o exímio legado deixado pelos 

altivos mestres das artes marciais mundial. 

 

Online 



Sensei Marcio 

 

 

 

A Brazilian Martial Arts Team no intuito de promover o conhecimento aos seus associados 

estará neste ano de 2016 promovendo vários cursos ligados as artes marciais. 

 

Os cursos serão ministrados pelo Professor de Educação Física e 

Fisioterapeuta Sensei Marcio Machado, que também é Faixa Preta - 4º 

Dan nas modalidades de Karatê e Kick Boxing e primeiro grau em 

Defesa Pessoal Urbana. Ainda perfazem seu currículo quatro Pós 

Graduações em Treinamento Desportivo, Traumato-Ortopédica, Lutas e 

Artes Marciais e uma em Treinamento Funcional. 

 

Sensei Marcio contará com a colaboração do Prof. Valdir Americano que também é Faixa Preta 

- 2º Dan em Kick Boxing nas orientações dos cursos. 

 

Um deles já aconteceu no dia 20 de março, onde foram ensinadas técnicas apuradas de 

Defesa Pessoal Urbana. 

 

O próximo será dia 15 de maio restrito a todos os associados da B.M.A.T. graduados acima da 

Faixa Azul Escuro – 4º Kyu, pois o curso destina-se a formação de monitores, instrutores e 

professores em artes marciais credenciados pela Brazilian Martial Arts Team. 

 

Outro acontecerá no mesmo mês no dia 29, aberto a todos os marcialistas com abordagens na 

disciplina de Kick Boxing e nos meses subsequentes um de Karatê em junho e outro de Defesa 

Pessoal Urbana já no término do segundo semestre. 

 

Esperamos que nossos associados aproveitem esta grande oportunidade de desenvolvimento 

técnico a preços totalmente acessíveis, pois em 2017 poucos cursos constarão em nosso 

calendário esportivo.  

 

 

 



Aplicação técnica de Defesa Pessoal Urbana com o Professor Marcio Machado 

 

 

 

Dia 20 de março de 2015 foi realizado no CEU Cidade Dutra mais um curso 

de defesa pessoal urbana ministrado pelo professor Marcio Alberto 

Machado, faixa preta em diversas modalidades de luta marcial e com 

ampla experiência no ramo de segurança particular e patrimonial.  

 

O curso contou com um público mediano, porém muito interessado na oferta de conhecimento 

que o professor proporcionou nas quase quatro horas de imenso aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram abordadas inúmeras técnicas de imobilização e escape de agarre, utilizando métodos 

simples mais de eficiente aplicabilidade para qualquer pessoa independentemente da aptidão 

física do indivíduo. 

 

Os alunos também puderam contar com a colaboração do 

professor Valdir Americano, faixa preta em kick boxing que 

durante todo transcorrer ajudou Sensei Marcio na orientação 

dos discentes. 

 

Várias possibilidades de defesa pessoal foram discutidas 

amplamente com os aprendizes, que não conterão em esclarecer 

suas dúvidas ao palestrante.  

 

Agradecemos também a coordenadoria de esportes do CEU 



Sensei Marcio utilizando técnicas de pressão em ponto vital no pescoço 

 

Cidade Dutra, por colaborar conosco cedendo a sala equipada para que pudéssemos usufruir 

amplamente dos ensinamentos do professor Marcio Machado, que além de toda experiência 

prática é um dos poucos brasileiros Pós Graduado em Lutas e Artes Marciais do país. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os alunos participantes receberão certificados de participação com a chancela da 

Brazilian Martial Arts Team. 

 

 

 

 

 

 

 

Em setembro estaremos promovendo a terceira edição do Curso de Defesa Pessoal Urbana 

versando sobre outras e novas técnicas de defesa pessoal utilizado pelos grandes mestres 

deste segmento.  

Fiquem Ligados...Oss..!!! 

 

 

 

 



Sensei Marcio - 2007 

 

Sensei Marcio – Ac. Iron Master - 2006 

 

 

 

  É difícil nos dias contemporâneos estabelecer um critério para 

designar os preceitos para aquisição da titulação de Mestre em Artes 

Marciais, pois o mundo atual suplica por urgência atropelando a 

evolução natural do ser humano. 

 

A Brazilian Martial Arts Team ( Time Brasileiro de Artes Marciais ) entende que são necessários 

anos de experiência prática e muito estudo para que um ser humano atinja os patamares desta 

altiva cátedra marcial. Seria leviano endossar um marcialista sem as devidas competências 

morais e conceituais para representar as artes marciais na sua plenitude. 

 

É fundamentado nestes alicerces éticos marciais que 

orgulhosamente a B.M.A.T. estará no mês de julho diplomando 

merecidamente Sensei Marcio Machado com a graduação de Faixa 

Preta - Quinto Dan ( 5º Dan ) na modalidade de Kick Boxing 

intitulando-o como o primeiro Mestre da Brazilian Martial Arts Team. 

 

É evidente que este reconhecimento se sucedeu após um crivo de análises considerando todo 

o trabalho desenvolvido pelo respeitado professor durante seus quase 30 anos de prática 

marcial onde 15 deles como faixa preta. 

 

No que tange o Kick Boxing Sensei Marcio teve seu 

primeiro contato com a modalidade nos anos 80 mais 

precisamente em 1986 na academia Olímpico situada 

no bairro de Veleiros, na zona sul de São Paulo, onde 

treinava musculação e descompromissadamente 

colaborava como sparing de seus colegas lutadores. 

 

 

Naquela ocasião a modalidade chamava-se Full Contact e acabará de chegar em solo 

brasileiro, e logo tornou-se febre nacional. A luta recém criada pelos americanos era bastante 

incisiva com golpes potentes e dolorosos, pois seu objetivo era solapar o oponente. 

 

 



Sensei Marcio - 2008 

 

Sensei Marcio – 2009 – Ac. Fitness Plus 

 

Sensei Marcio – Praia Mongaguá - 2009 

 

Nesta mesma época Marcio treinava Capoeira com 

Mestre Sá, porém seu primeiro contato com este esporte 

se deu nas ruas do bairro da Capela do Socorro quando 

era criança no final da década de 70, naquele tempo 

existia pouquíssimas academias e o aprendizado era ao 

ar livre nas praças. 

 

 

Boxe também foi uma luta praticada pelo professor Marcio, colaborando para sua formação de 

lutador. 

 

Em 1996 conheceu Sensei Robson de Melo Medeiros – na época 

Faixa Preta 3º Dan, que o iniciou formalmente nas lutas. Sua vontade 

em aprender o fez contratar o experiente professor para lhe ensinar o 

Full Contact – Kick Boxing na sua academia localizada no bairro do 

Jardim Consórcio – SP. Obtendo aulas particulares todos os dias 

durante um ano somadas as aulas coletivas com outros praticantes 

Marcio foi lapidando suas habilidades técnicas até se tornar Faixa 

Preta em 2001 onde passou a ministrar aula em sua academia 

titulada Iron Master. 

 

 

A partir daí não parou mais, passou a treinar arduamente 

com seus alunos, muitas vezes sozinho na calada da noite 

em busca de atingir seus objetivos como lutador.  

 

Começou então a constituir singelamente sua equipe de 

lutas pensando num dia torna-la referência nas artes 

marciais. 

 

Em 2003 recebeu a certificação de segundo Dan (Nidan) 

do presidente da F.B.K.K, lhe conferindo ainda mais 

responsabilidade. 

 



Prof. Marcio – Ac. São Jorge - 2007 

 - a 

Treino no Parque Ibirapuera - 2007 

 

Prof. Marcio – Pós Graduação em Lutas - 2015 

 

Marcio – á dir. Grupo Massapê Capoeira 

 

 

 

 

 

 

 

No intuito de arrogar mais conhecimento adentrou a Universidade Bandeirantes no curso de 

Educação Física. Logo em seguida cursou na UniÍtalo fisioterapia, e prosseguiu seus estudos, 

fazendo quatro Pós Graduações na área da saúde, Treinamento Desportivo ( FMU ); Traumato-

ortopédica ( UGF ); Treinamento Funcional ( Uni Estácio ) e outra totalmente direcionada aos 

esportes de combate, denominada Lutas e Artes Marciais: da pedagogia ao treinamento ( Uni 

Estácio ). Importante ressaltar que professor Marcio Alberto Machado é um dos poucos 

marcialistas brasileiros a deter esta titulação acadêmica. 

 

Continuou treinando e se desenvolvendo no 

campo das lutas, pois conjuntamente ao Full 

Contact – Kick Boxing professor Marcio também 

lecionava Karatê-Do onde possuía a graduação 

de Faixa Preta. Praticava também nesta ocasião 

Capoeira Contemporânea com Mestre Biriba do 

Grupo Massapê. Vale destacar que também 

chegou a praticar durante um determinado tempo Taekwondo arte marcial coreana.  

 

No ano de 2007 foi promovido para 3º Dan, em virtude 

de sua enorme aplicação as lutas. Começou a ter 

seguidores que enxergavam no humilde professor um 

caminho para aprender a essência das artes marciais. 

 

 

 

Em 2008 nomeou sua equipe de lutas como Brazilian Martial Arts 

Team ( Time Brasileiro de Artes Marciais – B.M.A..T. ), e seu 



Prof. Marcio com seus filhos – Dez. 2008 

 

Sensei Marcio – Academia Sport Mix - 2007 

 

Sensei Marcio – Curso de Kick Boxing - 2011 

 

Diplomando Valdir - 2009 

 

trabalho ganhou projeção estadual, pois seu conhecimento passou a ser transmitido em várias 

academias de São Paulo. Teve a incumbência de lecionar em nove instituições ao mesmo 

tempo, agregando inúmeros adeptos. Não mediu esforços para concretizar seu sonho de 

propagar as artes marciais. 

 

 

A medida que a equipe crescia sentia necessidade de se 

desenvolver ainda mais, passou a pesquisar 

incansavelmente sobre lutas através de artigos científicos, 

livros, vídeos e outras fontes do saber. Seu acervo 

bibliográfico contém mais de 1.200 títulos. 

 

Participou como discente de mais de 60 cursos 

preparatórios no campo da saúde, como: biomecânica, anatomia humana, bioenergética, 

fisiologia do exercício, reabilitação e lesões esportivas, nutrição, primeiros socorros, etc...e 

mais 12 totalmente direcionados aos esportes de combate. 

 

 

 

 

 

 

 

Como docente Professor Marcio Machado  administrou mais de 21 cursos técnicos e 

seminários, escreveu inúmeras matérias esportivas e de artes marciais criando uma revista 

eletrônica de acesso gratuito com 16 exemplares publicados, 

ofereceu workshops grátis com temas relevantes ao desporto, 

orientou entusiasticamente seus alunos oferecendo embasamento 

para a formação deles, promoveu mais de 25 grandes eventos de 

exame de graduação e colação de grau marcial, foi árbitro de 

karatê por seis anos, competidor em artes marciais, lecionou lutas 

para mais de 1.500 alunos no decorrer de sua carreira marcial e 

pelo menos 5.000 na ciência da educação física. 

 



Sensei Marcio – Aulão Especial – Oxy Fitness 2014 

 

Marcio Machado 15 anos de Faixa Preta 

 

Curso de Boxe - 2009 

 

Marcio - Aulão na Power Fitness - 2014 

 

Além disto ministrou mais de 35.000 horas/aula de artes marciais ao longo destes 15 anos de 

faixa preta. 

 

 

 

 

 É professor desportivo há 22 anos, onde abarcou muito aprendizado no transcorrer de sua 

atividade profissional.  

 

Em dezembro de 2011 foi graduado com o 

quarto Dan ( Yondan ) na disciplina de Kick 

Boxing pela consagrada equipe B.M.A.T. lhe 

conferindo o dever de elevar as artes marciais 

no cenário nacional. 

 

Mesmo com tanto trabalho realizado não parou, continuou se esforçando em prol dos esportes 

de luta, treinando seus discípulos com zelo e se empenhando para o máximo desenvolvimento 

deles.  

É reconhecido como ícone na comunidade marcial tendo 

recebido homenagens por seus feitos como condutor da 

filosofia marcial. Dentre eles destaca o recebimento da 

Medalha Cinquentenária das Forças de Paz do Brasil em 

2012, outorgada pela Associação Brasileira das Forças 

Internacionais de Paz da ONU. 

 

 

Se concentrou no seu crescimento espiritual lendo e refletindo sobre as questões mundanas na 

tentativa de purificar sua alma, em busca da serenidade e no discernimento da existência do 

ser humano na sua globalidade.  

 

Enfim, por tanto contribuir para as artes marciais a diretoria da Brazilian Martial Arts Team 

decidiu indicar em 2016 o Professor “ Sensei ” Marcio Machado como primeiro Mestre em Kick 

Boxing formado pela B.M.A.T. com a graduação de quinto Dan ( 5º Godan ) na classificação 

hierárquica de faixas estabelecida pelo regimento interno que vigora na presente data. 



 

 

Distante do que acontece com a maioria das equipes de artes marciais a Brazilian Martial Arts 

Team através de maior representante, professor “ Sensei ” Marcio Machado decidiu 

estabelecer alguns critérios para que seus discípulos pudessem representar diretamente a 

B.M.A.T. lecionando lutas como credenciado da equipe. 

 

Esta decisão foi tomada pensando em respaldar nossos associados e 

garantir qualidade máxima de ensino aos alunos que participam de 

nossas aulas.  

 

Sendo assim, ficou estabelecido que somente podem se candidatar ao cargo de orientador 

marcial marcialistas acima do 4º Kyu ( Grau ) e que já tenha participado dos cursos 

teórico/prático ministrado por nosso corpo de docentes. O objetivo é imputar o conhecimento 

técnico científico aos futuros educadores marciais em todos seus âmbitos, cultural, filosófico e 

físico – motor. 

 

Foram estipulados diferentes níveis hierárquicos de preparação para a formação de professor 

em artes marciais habilitado pela B.M.A.T. ( Time Brasileiro de Artes Marciais ). Inicialmente o 

artista marcial aspirante se torna monitor com a tarefa de ajudar o professor na condução das 

aulas, depois evolui para instrutor onde poderá subministrar aulas sob a tutela de um professor 

qualificado, e posteriormente em última instância na qualidade de professor com autonomia 

para ministrar aula na sua modalidade de luta. Enfatizamos que para atingir este patamar é 

necessário que o mesmo obtenha a graduação de Faixa Preta. 

 

A cada nível o candidato tem que cumprir uma série de 

requisitos, que inclui cursos, estágios, provas teóricas e práticas, 

etc...pois somente através deste percurso acadêmico 

acreditamos que o condutor das aulas estará efetivamente 

preparado para assumir os referidos cargos. 

 

Neste caminho temos alguns marcialistas que já se encontram em treinamento para aquisição 

desta digna titulação, são eles: Ricardo Chaga, Eduardo Feliciano e Gerson Alves. 

 



Ricardo Chaga 

Kick Boxing 

 

Eduardo Feliciano 

Kick Boxing 

 

Gerson Alves 

Karatê-Do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros estão em fase de admissão para iniciar o treinamento para a função de monitor. 

 

Sabemos da responsabilidade que temos com nossos associados e por isto submetemos 

nossos orientadores ao crivo de um aprendizado máximo, pois somente através de um exímio 

treinamento conseguiremos oferecer o estudo marcial que acreditamos ser o melhor para 

nossos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Sensei Marcio Machado – Faixa Preta - 4° Dan 

Palestrante 

 

 

 

 

DOMINGO – 10:00 HS ÁS 13:00 HS 



 

 

Em fevereiro de 2016 Sensei Marcio Machado concluiu mais uma etapa na sua carreia 

acadêmica. Exatamente no dia 26 do referido mês ele fez sua apresentação de TCC – 

Trabalho de Conclusão de Curso perante a banca examinadora da Universidade Estácio, no 

curso de Pós Graduação Lato Sensu em Treinamento Funcional. 

 

Como sempre faz seus estudos se direcionaram aos esportes de combate no intuito de 

propiciar mais informação aos praticantes das artes marciais.  

 

Seu TCC baseou-se na utilização do exercício de 

Levantamento Olímpico como meio de promover aumento na 

força dos golpes de Kick Boxing. 

 

Por meio de muitas pesquisas e leituras de diversos artigos científicos o Prof. Marcio coletou 

dados preciosos para compor seu trabalho acadêmico, afim de oferecer a maior quantidade de 

esclarecimentos sobre o tema.  

 

Intitulado “ A influência do exercício de LPO ( Levantamento de Peso Olímpico ) no incremento 

da taxa de desenvolvimento de força em praticantes de Kick Boxing ”, ele sugere o emprego 

dos dois exercícios que compõe esta modalidade esportiva ( Arranque e Arremesso ) como 

método para desenvolver a potência dos golpes de punhos e chutes. 

 

O TCC é composto por 38 páginas explicativas sobre como empregar estes exercícios e obter 

resultados consideráveis em seu condicionamento físico. 

São 68 referências incluindo livros, artigos científicos, 

dissertações de Mestrado, teses de Doutorado e anais de 

congressos constituem o estudo do Sensei Marcio Machado. 

 

O mesmo está disponível no site da equipe no link “ Trabalhos Acadêmicos ” na página inicial 

da home page da B.M.A..T. 

 

Esperamos que os cincos trabalhos escritos pelo diretor Marcio sejam lidos por nossos 

associados e pelos admiradores das artes marciais atribuindo mais conhecimento aos 

praticantes de lutas. 



 

 

A Academia São Jorge se tornou o templo do karatê doutrinado pelo Sensei Marcio Machado, 

pois em reunião realizada na segunda quinzena de fevereiro com a proprietária da academia 

Srta. Cris Paiva ficou estabelecido a inclusão de mais duas aulas além das já existentes. 

 

Sendo assim, hoje a São Jorge oferece quatro aulas 

voltadas para o público infantil e adulto propiciando o 

aprendizado da arte japonesa a todas as classes 

etárias com horários diferentes e com conteúdo 

condizente com cada categoria. 

 

As aulas de quarta-feira são subministradas pelo Senpai Gerson Alves – Faixa Roxa – 2º Kyu, 

discípulo do Sensei Marcio há mais de 5 anos. Aos sábados todos podem usufruir do vasto 

conhecimento do renomado professor faixa preta há 15 anos. 

 

Muito importante ressaltar que as aulas são realizadas no 

segundo andar da academia proporcionando o silêncio e 

resguardo para a perfeita harmonia entre o karateca e sua 

prática. Com isto conseguimos introduzir amplamente os 

preceitos marciais amplificando o desenvolvimento no Karatê. 

 

Materiais áudio visuais, sonoros ( música ), equipamentos de luta, etc perfazem as aulas na 

Academia São Jorge. 

 

Aos interessados descriminamos abaixo os referidos dias e horários das aulas: 

Karatê - Infantil 

Terça-feira: 15:00 hs ás 16:00 hs  

Sexta-feira: 17:00 hs ás 18:00 hs 

Karatê – Juvenil e Adulto 

Quarta-feira: 19:00 hs ás 20:00 hs 

Sábado: 12:00 hs ás 13:00 hs 



 

Lembramos que o Karatê lecionado pelo Sensei Marcio Alberto Machado de nome Shorei Ryu 

é dos estilos mais remotos da escola Naha – Te praticado na ilha de Okinawa no Japão. Para 

saber mais acesse nosso site nos links:  

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

 http://bmat.com.br/trabalhos_cientificos_artes_marciais.php 

 

Aproveitamos para agradecer a Academia São Jorge em nome de sua proprietária Srta. Cris 

Paiva, que não somente acolheu o karatê da B.M.A.T. há exatamente oito anos atrás como o 

Kick Boxing ensinado por nossa escola através do professor Valdir Americano – Faixa Preta – 

Nidan. 
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