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ATRÍBUTOS ESSENCIAIS DE UM MESTRE EM ARTES MARCIAIS 

 

Para endossarmos um Mestre em Artes Marciais temos que avaliar criteriosamente vários 

elementos que preenchem o perfil de um docente desta magnitude. Ele deverá possuir uma 

conduta pessoal irreparável, décadas de experiência na sua disciplina marcial, seus 

conhecimentos devem ser mais amplos e não restritos somente ao campo das lutas, ter 

fomentado as artes marciais, ter o reconhecimento da comunidade marcial e acima de tudo 

possuir o respeito e o valimento de seus discípulos. 

 

Após três décadas dedicadas aos esportes de combate e uma história 

admirável à frente de uma das organizações de luta mais importante do 

país, o Professor Marcio Machado foi condecorado merecidamente com o 

título de Mestre em Artes Marciais na modalidade de Kick Boxing. 

 

Foram anos de treino em diversas disciplinas de luta como o boxe, taekwondo, capoeira, 

karatê, kobu-do, defesa pessoal e kick boxing, além da participação em mais de 70 cursos na 

área da saúde e das artes marciais. 

 

Online 



Participou ainda de vários campeonatos de karatê e lutas pela 

F.B.K.K. conseguindo obter resultados significativos em 

competições de nível estadual e nacional. Foi árbitro por esta 

mesma entidade durante quase 10 anos consecutivos. 

 

Perfazem ainda seu currículo 31 anos de prática na musculação, onde se profissionalizou como 

atleta do levantamento de peso ( Powerlifting ) 

compreendendo os anos de 1994 há 2007. Foram 33 títulos 

conquistados no âmbito nacional e sul-americano, foi 

recordista brasileiro em Levantamento Terra ( Deadlift ) com a 

expressiva marca de 240,5 Kg na categoria até 82,5 Kg de 

peso corporal. Recorde conseguido na cidade de Piracicaba 

no Clube Cristóvão Colombo no ano de 2006. 

 

Na esfera acadêmica cursou duas faculdades se tornando Bacharel em Educação Física e 

Fisioterapia. Não satisfeito fez quatro pós-graduações nas áreas da saúde, sendo elas: 

Treinamento Desportivo ( FMU ), Traumato-Ortopédica ( Gama Filho ), Lutas e Artes Marciais ( 

Estácio de Sá ) e Treinamento Funcional pela mesma instituição. Iniciou em 2016 sua quinta 

especialização Lato Sensu em Atividade Física Adaptada e Saúde pela Faculdade 

Metropolitanas Unidas 

 

Além disto foi atleta infanto-juvenil em natação e bicicross ( BMX ) por uma década, disputando 

inúmeras provas em território paulista. 

 

Em 1994 inaugurou sua academia de ginástica 

chamada Iron Master ( Mestre de Ferro ) no 

bairro do Jardim Consórcio – SP. No ano de 2001 

graduou-se Faixa Preta - 1º Dan em Kick Boxing 

e Karatê onde passou a lecionar as respectivas 

modalidades em sua própria academia. Já nesta 

época utilizava o treinamento funcional como 

meio de incrementar a performance física. 

 

Em 2007 vendeu seu sonho empreendedor de proprietário de academia para conquistar novos 

horizontes profissionais e estudantis. 

 

Marcio – Tri Campeão Brasileiro 

Marcio – Supino 190 Kg – Ac. Iron Master - 1996 



Permaneceu ministrando aulas de artes marciais em outros núcleos de treinamento, onde em 

agosto de 2008 fundou a Brazilian Martial Arts Team ( B.M.A.T ), equipe de lutas com novos 

conceitos e metodologias de ensino inovadoras. 

 

Aperfeiçoou e adaptou técnicas já existentes e criou novas 

abordagens de aprendizado. Modernizou treinos arcaicos nas artes 

marciais incluindo exercícios calistênicos e funcionais. 

 

Incorporou estudos teóricos no tirocínio das lutas, ampliando o 

conhecimento de seus alunos nos aspectos histórico, filosófico e 

científico.] 

 

Adotou um sistema mais contemporâneo nas avaliações de exame de graduação marcial, 

valorizando a erudição humana e o desenvolvimento técnico pessoal em detrimento a 

submissão exacerbada do estouvamento físico e mental. 

 

Graduou inúmeros marcialistas nos seus 15 de Faixa Preta e 

lecionou lutas para mais de 1.500 pessoas, qualificou através de 

cursos profissionalizantes professores, instrutores e monitores. 

Ministrou 21 cursos de artes marciais repassando seus 

conhecimentos a classe marcialista. 

 

E foi diante destes e outros relevantes atributos que no dia 17 de julho de 2016 o Professor “ 

Sensei ” Marcio Alberto Machado foi empossado pela Brazilian Martial Arts Team como Mestre 

em Artes Marciais diplomado como Faixa Preta - 5º Dan em Kick Boxing. 

 

 

 

 

 

 

 

Mestre Marcio – 5º Dan 

Mestre Marcio – Sendo empossado 5º Dan  pelo Secretário 

de Esportes da B.M.A.T. – Valdir Americano 

Evento da B.M.A.T. - 2015 



 

 

De realização da Academia Let’s Fit foi realizado no dia 05 de junho, no Parque Severo Gomes 

situado no bairro da Granja Julieta – SP, um evento comemorativo ao 24º aniversário do 

parque.  

Por se tratar de um local arborizado e 

frequentado por inúmeros atletas amadores 

a Let’s Fit através de sua proprietária Srta. 

Camilla presenteou o público da região com 

uma programação esportiva onde todos 

pudessem participar e se divertir. 

 

 

A programação contou com diversas aulas corporais ministradas pelos 

renomados professores da academia. Uma variedade de 

apresentações contemplou os presentes com mostras de zumba, 

ginástica local, Yoga, Ballet e alongamento. 

 

Uma total infraestrutura foi montada com palco, som profissional e tendas para atender os 

interessados que quisessem obter ou se orientar sobre a prática esportiva. 

 

Nós da Brazilian Martial Arts Team também participamos 

efetivamente da festividade representando as artes 

marciais demonstrando parcialmente os esportes de 

combate na modalidade de Kick Boxing.  “ Sensei ” Marcio 

Machado – Faixa Preta 4º Dan conduziu a aula com a 

colaboração do Professor Valdir Americano ( Faixa Preta – 

2 º Dan ) e os instrutores Ricardo Chaga e Eduardo Feliciano ambos faixa verde - 3º  Kyu. 

 

A chuva que teimava a cair não foi impecílio para que adultos e 

crianças pudessem participar conjuntamente com os alunos da 

B.M.A.T. que gentilmente compareceram para abrilhantar o 

referido evento. 

 

Orientações sobre o Kick Boxing – B.M.A.T. 

 

Profs. Marcio e Valdir 

Ballet da Ac. Let’s Fit 



Professor Marcio Alberto Machado explicou rapidamente sobre a origem e as peculiaridades do 

Kick Boxing e logo iniciou a aula abordando os golpes principais da modalidade. 

 

 

Além das atividades físicas proposta pela Let´s Fit houve também apresentações da 

Companhia de teatro, banda do Parque ( Música ), oficina de Cata Vento e Mandalas. Uma 

praça de alimentação com Food Trucks oferecia alimentos gastronômicos da culinária das mais 

distintas regiões do país. 

 

 

 

 

 

 

Foi um domingo diferente para àqueles que compareceram ao parque Severo Gomes, pois 

puderam se divertir e exercitar o corpo gratuitamente em meio a natureza e muita alegria. 

 

Registramos a brilhante iniciativa da Academia Let’s Fit em oferecer a sociedade o desfrute da 

prática esportiva ao ar livre, 

presenteando as pessoas com 

camisetas e tantos outros acessórios 

esportivos. 

 

A Brazilian Martial Arts Team está 

representada na academia através do 

professor Marcio que ministra aulas 

de Kick Boxing as segundas e 

quartas-feiras, no horário das 20:30 hs. 

Praça de Alimentação – Pq. Severo Gomes Food Trucks – Variedade Gastronômica 

Alunos da Brazilian Martial Arts Team 

Diretor Marcio Alunos da B.M.A.T e público treinando  Claudia e Isadora 



 

 

Afim de aprofundar os estudos de nossos associados foi realizado no mês de maio de 2016 o 

segundo módulo do Curso de Capacitação Profissional em Artes Marciais com a chancela da 

Brazilian Martial Arts Team. 

 

A palestra foi ministrada pelo diretor e fundador da B.M.A.T. Sr. 

Marcio Machado Bacharel em Educação Física, Fisioterapia e 

titular de quatro Pós-Graduações nas respectivas áreas, além 

disto tem uma vivência de mais 30 anos no desporto. 

 

Estiveram presentes os discentes Valdir Americano, Ricardo Chaga e Eduardo Feliciano, pois o 

curso destina-se a formação de instrutores e professores de artes marciais credenciados pela 

nossa equipe. 

 

Nesta fase Professor Marcio Machado explicou sobre anatomia e 

fisiologia neuromuscular, sistematização de treinamento ( 

Periodização ) e a predominância das capacidades físicas nos 

esportes de combate. 

 

Estas conferências visam ensinar e qualificar futuros professores da equipe, com disciplinas 

que abranjam a área das lutas para que eles se pautem em estudos científicos e nas suas 

próprias experimentações empíricas.  

 

Após a conclusão de 4 módulos eles estarão aptos para exercer a função de instrutor da 

B.M.A.T. mediante a graduação mínima de Faixa Roxa - 2º Kyu  e depois de complementarem 

mais 2 etapas estudantis poderão adquirir a credencial de professor de artes marciais, sendo a 

Faixa Preta quesito indispensável para esta qualificação. 

Palestrante e Discentes 

Professor Marcio Machado 



 

Importante ressaltar que o interessado será submetido a uma 

prova teórica e prática para a aquisição de ambos os cargos 

mencionados acima. 

 

Nosso compromisso é com a qualidade de nossos serviços, 

para que juntos possamos oferecer o melhor para nossos 

associados. 

 

 

 

Queremos registrar o incondicional apoio da empresa World Screen de propriedade do aluno 

de Kick Boxing Sr. Walter Lopes que gentilmente nos patrocina oferecendo gratuitamente 

brindes para estarmos presenteando os alunos graduandos de nossos eventos de Colação de 

Grau Marcial. 

 

São poucas as empresas que contribuem com o esporte de lutas ainda mais numa situação de 

crise que assola o país neste momento. 

 

E esta não é primeira vez que Sr. Walter colabora conosco ofertando os produtos que são 

ofertados aos inúmeros alunos da Brazilian Martial Arts Team. 

 

Sendo assim, nós da B.M.A.T. somos gratos a empresa World Screen através de seus 

representantes diretos Walter Lopes e Srta. Paula pela bondade conosco. 

 

Para àqueles que precisarem de serviços serigráficos, brindes e comunicação visual segue 

contato de nosso maior patrocinador: 

Rua Fanfula, 154 - Vila Imprensa - São Paulo - SP - Fone: +55 11 5622-0409 - 4111-0749 

www.worldscreen.com.br 

 

 

 

Artes Marciais Científica 

http://www.worldscreen.com.br/


 

Dia 22 de maio de 2016 a Federação Brasileira de Karatê-Do e Kobu-Do presidida pelo Shihan 

Péricles Damiski Veiga realizou um curso específico de Karatê com o Grão Mestre nipônico 

Moritoshi Nakaema - 10º Dan no estilo Goju Ryu 

Okinawa.  

 

Conjuntamente com outros grandes mestres ele foi 

pioneiro na introdução do Karatê no Brasil principalmente 

na estruturação e difusão da modalidade em solo 

paulista.  

 

 

Shihan Nakaema iniciou o seminário com uma prática de Shihôidô ( 4 Direções ) e Hapôidô ( 8 

Direções ) em Uke Godan, Empi Godan e Shutô Godan. Logo depois foi realizado o kata 

Naifanti – 1,2 e 3 ( Tekki ). 

 

Porém o ponto mais alto do curso foi o relato da 

extraordinária experiência de Nakaema Sensei 

sobre sua trajetória no legítimo karatê de 

Okinawa sua cidade natal. Comentou sobre a 

genealogia dos três estilos que antecederam o 

Karatê moderno – Shuri-Tê, Naha-Tê e Tomari-

Tê numa abordagem que remete desde 1800 até 

o ano de 2010. 

 

Falou também sobre a propagação do karatê no Brasil através dos 

consagrados Mestres de artes marciais Shukumine, Akamine e ele 

próprio. Foi aluno direto de Hanshi Shikan Akamine que foi fundador 

da Associação Brasileira de Karatê – ABK em 1960, onde Sr. 

Nakaema teve uma considerável participação, adquiriu a Faixa Preta 

( Yudansha ) em 1959 e desde então colabora imensamente para o 

desenvolvimento do Okinawa Karatê. 

 

Importante ressaltar que Shihan Moritoshi Nakaema é professor no 

Shihan Nakaema – Década 90 

Quatro gerações de karatê 

Grão Mestre Moritoshi e participantes do curso 



Esporte Clube Banespa desde o ano de 1980, tendo formado inúmeros faixas pretas, após sua 

longa jornada pela luta Okinawense criou seu próprio estilo de karatê unindo as três vertentes 

da modalidade. Seu estilo foi denominado Sankakuiti-Ryu onde agrega toda a vivência do 

ilustre mestre nas artes marciais. 

 

Apesar dos poucos envolvidos no curso, 

àqueles que compareceram puderam de 

deleitar dos valiosos conhecimentos do 

grandiosos mestres nos seus quase 80 anos 

de idade. 

 

 

Sensei Marcio Machado, diretor e fundador da B.M.A.T. compareceu e aproveitou para 

aprender sobre a história hermética do karatê mundial, além de revisitar seu antigo dojô de 

treino a reservada Shoreikan de propriedade de Mestre Péricles Veiga na qual Professor 

Marcio Alberto Machado é muito grato pelos ensinamentos enquanto treinou por 7 anos 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que outras oportunidades surjam e que tanto Shihan Nakaema como Péricles 

possam nos agraciar com seus preciosos conhecimentos marciais para que outras gerações 

desfrutem e semeiem as artes marciais nas suas raízes mais longínquas. 

Dojô Shoreikan – Mestre Péricles Damiski Veiga 

Sensei Marcio visita seu antigo Dojô de Karatê 



 

Não é novidade que a Brazilian Martial Arts Team desenvolve trabalhos filantrópicos nas 

comunidades mais carentes. Através da parceria com a entidade “ Centro de Obras Sociais 

Nossa Senhora das Graças da Capela do Socorro ”, mais conhecido como CJ Conosco situado 

no extremo sul de São Paulo. 

Sob a supervisão do Sensei Marcio Machado e 

orientação direta do Professor “ Sensei ” Valdir 

Americano – Faixa Preta 2º Dan, são ministradas aulas 

de artes marciais na modalidade de Kick Boxing todas 

as segundas e sextas-feiras. 

 

As aulas oferecidas gratuitamente tem duração de 1 

hora com abordagens nas diversas disciplinas que compõe a modalidade de luta originária dos 

Estados Unidos da América ( EUA ). 

 

 

Professor Valdir Americano leciona Kick Boxing em duas unidades do CJ Conosco, sendo uma 

no Jd. São Norberto e outra no Vargem Grande, com aproximadamente 55 alunos. 

 

E foi neste espírito solidário que no dia 09 de maio o diretor da B.M.A.T., Sr. Marcio Alberto 

Machado compareceu na devida entidade com matriz no Jd. São Norberto compareceu para 

palestrar sobre os mandamentos das artes marciais aos 

praticantes do núcleo. 

 

Logo em seguida, Professor Valdir Americano e os 

coordenadores da entidade Gledson Cruz ( Gerente ) e 

Jéssica Alves ( Educadora ) enunciaram os alunos 

convocados para o Exame de Graduação da B.M.A.T.        

Professor Valdir Americano e seus alunos convocados para Exame de Graduação Marcial 

CJ Conosco e B.M.A.T. juntos..!!! 



( Time Brasileiro de Artes Marciais ) que realizar-se-á no dia 19 de junho, que visa avaliar os 

alunos nos conceitos técnicos e físicos. 

 

Nove alunos foram convidados oficialmente a participar das avaliações que visam graduar os 

aprovados para colação de grau marcial. Por se tratar de uma entidade social fatores como 

frequência em aula, participação comunitária, companheirismo, comportamento, são condutas 

que necessárias para ser chamado para se graduar nas artes marciais. 

 

Emocionados cada aluno foi chamado à frente para 

formalizar a convocação mediante uma breve alocução 

histórica sobre o procedimento pessoal de cada aluno no CJ 

Conosco. 

 

Aproveitamos apara agradecer ao aluno da Arena Vital Gledson 

Cruz ( Gerente ) por implantar o Kick Boxing na entidade que 

contribui significativamente no desenvolvimento humano de 

cada adolescente da entidade filantrópica. 

 

Ressaltamos os parabéns ao Professor Valdir Americano – Faixa Preta de KicK Boxing pelo 

excelente trabalho realizado no CJ Conosco promovendo não somente as artes marciais bem 

como a predicação da cidadania em uma das regiões mais carente de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa após a convocação 



 

A convite das docentes do Colégio Zenaide Lopes de Oliveira Godoy a Brazilian Martial Arts 

Team esteve novamente presente no Festival Cultural da escola promovido anualmente aos 

alunos e moradores da região da Vila Constança na Zona Sul de São Paulo. 

 

O evento que este ano teve como tema 

as Olímpiadas de 2016, contou com 

uma belíssima encenação dos 

estudantes que representaram a 

respectiva festividade esportiva 

incluindo o acendimento da pira 

olímpica. 

Sensei Marcio Machado que é diretor fundador da B.M.A.T. compareceu com seus alunos de 

Kick Boxing e Karatê afim de expor ao público duas modalidades de artes marciais. 

 

Lá estiveram presentes o professor Valdir Americano, 

Osmarino Rocha ( Mineiro ), Janaina Gonsalves, Tháscila 

Brito, Elisangela Serafino, Iago Cerqueira, Leonardo Alves, 

Walter Lopes e Geovanna Souza do Kick Boxing e Marcio Dias 

Machado, Lucas de Paula, Giovanni Fossati, Carlos Eduardo 

Brito, Guilherme Oliveira e Marcela Guimarães do Karatê. 

 

No que tange as artes marciais nossos representantes apresentaram vários combates de Kick 

Boxing nas suas diversas disciplinas e os katas do estilo Shorei Ryu no karate, inclusive em 

equipe com as participações do Sensei Marcio Machado ( Faixa Preta - 4º Dan ) com seus 

alunos Lucas e Marcio, ambos faixa azul escuro. 

 

 

 

 

 

 

Diretor da B.M.A.T. Sensei Marcio Machado discursando 

Marcelinha Brito - Kata 



Marcio Dias Machado também fez uma admirável apresentação de kata com a Kataná espada 

japonesa utilizada pelos samurais. 

 

Agradecemos o convite da professora Sueli ( História ), da 

Vice Diretora Assunta e da educadora física Alexandra por 

oportunizar nossa apresentação e pela ótima receptividade 

aos membros da B.M.A.T. 

 

Foi emitido pelo referido educandário estadual um certificado de agradecimento a todos alunos 

da equipe por sua enorme colaboração na festividade do colégio. 

 

 

 

Sentimo-nos lisonjeados em poder participar da festividade do colégio Zenaide e esperamos 

em outras ocasiões estarmos presentes compartilhando de bons momentos com todos. Muito 

Obrigado...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcio D. Machado - Kataná 

Leonardo e Mineiro 
Guilherme Oliveira – Ac. São Jorge Elisangela e Tháscila 



 

O Exame de Graduação tem por finalidade 

avaliar os alunos convocados nos quesitos 

técnicos e físicos. Dependendo da qualificação 

do marcialista ele terá que expressar seus 

conhecimentos gerais sobre as artes marciais 

através de uma prova teórica. 

 

Nem todas as equipes utilizam destes meios para graduar seus associados, porém nós da 

Brazilian Martial Arts Team nos vemos na obrigação de verificar o desenvolvimento de nossos 

filiados de forma ampla e individual. 

 

Agindo desta forma, conseguimos imputar aos artistas marciais da B.M.A.T. comprometimento 

pessoal em seu processo de ensino-aprendizagem.  

 

Não nos rendemos a comercialização de faixas 

marciais, por interesse financeiro, nosso 

compromisso é com valores morais, éticos e 

humanos. Acreditamos que o tempo é responsável 

por amadurecer o praticante de artes marciais na 

sua quase totalidade. Jamais devemos nos sobrepor a este enriquecimento íntimo em troca de 

afobação ou dinheiro. 

 

 

 

 

 

 

E pensando assim, foi realizado no dia 19 de junho de 2016 mais um Exame de Graduação da 

B.M.A.T., com quase 70 alunos partilhados nas disciplinas de Kick Boxing, Karatê ( Estilo 

Shorei Ryu ) e Defesa Pessoal Urbana. 

 

Mestre Marcio – Diretor e Fundador da B.M.A.T 

Alunos da B.M.A.T convocados para Exame 

Janaina Gonsalves e Gisele Almeida 
Marcio Dias Machado executando o Kata Pinan Sandan 

n 



 

 

 

 

 

 

Os professores Marcio Machado ( 4º Dan ) e Valdir Americano ( 2º Dan ) avaliadores oficiais da 

equipe tiveram a incumbência de atribuir as notas aos participantes do exame. 

 

Tarefa difícil visto a imparcialidade que sempre deve existir quando se julga uma pessoa.  

 

Foram 5 horas de ajuizamento analisando aptidão física, 

nível técnico e destreza em combate. Os aprovados 

foram avisados posteriormente por ofício enviado via 

correio eletrônico e todos foram convidados a colar grau 

marcial no dia 17 de julho no suntuoso anfiteatro do CEU 

Cidade Dutra – SP. 

 

Parabéns aos formandos pelo ótimo desempenho que culminou na sua ascensão marcial em 

uma das melhores equipes de luta do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Coltro – Estilo Shorei Ryu Luis Rubin e Ricardo Chaga – Excelente Técnica 

Fernanda Assunção e Isadora Rustino 



 

Dia 17 de julho de 2016 foi empossado oficialmente pela diretoria técnica da Brazilian Martial 

Arts Team – B.M.A.T. o diretor fundador da equipe Sr. Marcio Alberto Machado na condição de 

Mestre em Artes Marciais na modalidade de Kick Boxing. 

 

Professor Marcio foi merecidamente promovido a 

titulação de 5º Dan ( Go Dan ) pelos seus inúmeros 

atributos e colaborações as artes marciais. 

 

Diante de seus discípulos e convidados ele foi condecorado com a respectiva graduação onde 

recebeu a Faixa Preta ponta Vermelha de seu aluno mais qualificado no Kick Boxing Professor 

Valdir Americano – Faixa Preta 2º Dan. 

 

A pedido dele a Faixa Preta foi passada pelas mãos de cada formando, para que todos 

pudessem transmitir sua energia positiva no símbolo hierárquico da vivência nas artes marciais. 

 

Assim que tomou posse da nobre faixa de graduação Mestre Marcio 

Machado dirigiu-se ao púlpito e proclamou seu discurso pessoal baseado 

nas suas experiências de 30 anos de luta sendo 15 deles como Faixa 

Preta. 

Profundamente emocionado agradeceu aos seus pais Antonio Pedro 

Machado e Geni Galvão Machado pelo apoio incondicional na sua vida. Não faltou gratidão a 

sua esposa Rosangela Dias Machado e tantas outras pessoas que corroboraram na sua 

trajetória como atleta, professor e praticante nos mais diversos esportes. 

 

Foi tão tocante que o público presente também se comoveu com as palavras proclamadas pelo 

intitulado Mestre. 

Prometeu seguir e honrar os preceitos marciais herdados pelos grandiosos Grãos Mestres das 

lutas e trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento das artes marciais. 

Há oito anos frente a equipe B.M.A.T. tem realizado um digníssimo labuto ensinando e 

divulgando os esportes de combate com respeito e seriedade. 

Desejamos sucesso e parabéns ao benemerentíssimo Mestre, sabedoria para conduzir a nobre 

cátedra, humildade para governar suas virtudes e ponderação para aceitar suas deficiências. 



 

Após quase dois anos sem se ver pessoalmente os colegas de Pós-Graduação em Lutas e 

Artes Marciais se encontraram no último dia 21 de agosto para relembrar os bons momentos 

daquela época. 

 

Lá estiveram presentes Alisson Antunes ( Instrutor de Muay Thai – Estado do Paraná), 

Emerson Roque ( Mestre de Kung Fu – Osasco – SP ), Giovanni Ciampi ( Professor de Ninjutsu 

– SP – Capital ) e Marcio Machado ( Mestre em Kick Boxing ).   

 

 

 

 

 

 

Diversos assuntos foram tratados, dentre eles o futuro das artes marciais em território 

brasileiro, as novas tendências no campo marcial e sua concepção pessoal sobre os esportes 

de combate. 

 

É claro que outras lembranças vieram à tona, inclusive as brincadeiras saudáveis e respeitosas 

que cada um fazia com o outro. 

 

O diretor da B.M.A.T. Sr. Marcio Machado convidou os nobres professores a participarem de 

um Simpósio de Artes Marciais que será promovido por nossa equipe de lutas. 

 

Ficou acertado que a cada dois meses eles estarão se encontrando com o objetivo de trocar 

experiências em prol do engrandecimento das artes marciais. 

 

Esperamos que na próxima ocasião os Karatecas André Bertoni e Sergio Barros também 

possam comparecer para compartilhar suas valiosas experiências conosco. 

 

Oss...!!! 



 

No dia 17 de julho de 2016 foi realizado pela equipe Brazilian Martial Arts Team no anfiteatro 

do CEU Cidade Dutra em São Paulo o VII Festival de Artes Marciais que visa condecorar os 

alunos aprovados no exame de graduação com a respectiva faixa marcial. 

 

Nesta edição haviam quase 70 formandos distribuídos nas três modalidade que perfazem a 

grade de modalidades da B.M.A.T, como o Kick Boxing, Karatê ( Estilo Shorei Ryu ) e Defesa 

Pessoal Urbana. 

 

O evento contou com a presença maciça do público que ficou fascinado 

pelo desempenho dos alunos da equipe e pela esplendida organização da 

diretoria e de seus colaboradores. 

 

Seguindo a tradição marcial a entrega das faixas de graduação foi realizada pelo Diretor e 

Fundador da B.M.A.T. Prof. “ Sensei ” Marcio Alberto Machado detentor da maior patente 

marcial da equipe. 

 

 

 

 

 

 

Nesta mesma ocasião Prof. Marcio foi engrandecido para a titulação de Mestre em Artes 

Marciais – Faixa Preta 5º Dan em Kick Boxing, modalidade de luta americana criada na década 

de 70 por atletas principalmente de karatê que visavam um combate mais contundente nas 

competições de luta. 

 

A pedido do enobrecido professor a imponente faixa foi passada por cada aluno graduado para 

que todos depusessem sua energia positiva. No término deste ciclo Professor Valdir Americano 

– Faixa Preta 2º Dan, Secretário de Esportes da B.M.A.T., aguardava para receber em suas 

Execução do Hino Nacional Brasileiro 



mãos a nobre faixa. Sensei Marcio confiou ao seu discípulo mais antigo a incumbência de lhe 

agraciar com a nova graduação. 

 

Logo após sua posse Mestre Marcio Machado declamou sobre a importância da nova 

graduação na sua carreira marcialista e seu comprometimento e responsabilidade com as artes 

marciais. 

 

Seu colega de Pós-Graduação Mestre Emerson Roque do Kung Fu 

compareceu com sua família afim de prestigiar o amigo de artes 

marciais, um presente foi entregue ao professor Marcio por sua nova 

fase na esfera marcial. 

 

Todos formandos receberam diploma marcial personalizado da B.M.A.T., Carteira de associado 

em PVC de alta resolução, Faixa de Graduação, Adesivo da Equipe, Chaveiro e uma Camiseta 

Exclusiva de artes marciais. 

 

Antecedendo as apresentações marciais houve o Juramento do Competidor que foi enunciado 

pelo Professor de Kick Boxing Valdir Americano. 

 

Coube ao veterano Gabriel Coltro encabeçar a abertura do evento apresentando os katas 

Geksai Dai Ni e Pinan Sandan. 

 

Já no Kick Boxing Deijane Damasceno e Thais Lopes se confrontaram 

em um duelo de gigantes. 

 

Logo em seguida tivemos a luta de Douglas Lima da academia Arena Vital contra Leonardo 

Alves da Go Fit Academia. 

 

Bruno Marques graduado com a Faixa Laranja - 6º Kyu realizou o kata Pinan Nidan. 

 

Alex Gonzaga ( Faixa Azul Escuro ) e Gustavo Rodrigues ( Faixa Vermelha ) fizeram o melhor 

combate segundo opinião do público presente, realmente foi a luta mais técnica do dia. 

Mestre Emerson Roque 

Deijane e Thaís 



 

Marcela Brito Guimarães lutou com seu irmão Carlos Brito na 

classificação de Semi Contact no Karatê. 

 

As alunas Claudia Notare e Fernanda Amendôla da Academia 

Ação Expressão fizeram uma belíssima luta feminina. 

 

Marcio Dias Machado – Faixa Verde 3º  Kyu, filho do Sensei Marcio 

apresentou os katas Geksai Dai It e Geksai Dai Shi do estilo Shorei Ryu. 

 

A convite Mestre Macedo recrutou seus excepcionais alunos para 

apresentar o Kung Fu e Tai Chi Chuan, encantando a todos os presentes, principalmente com 

a Dança do Leão. 

 

Gerson Alves ( Faixa Roxa ) e Gabriel Coltro lutaram o Shiai Kumite 

disciplina do karate. 

 

Tiago Rodrigues e Eliel Silva ambos do CJ Conosco ( ONG ) combateram na classificação de 

Low Kicks, classificação de luta do Kick Boxing onde são permitidos chutes acima da 

articulação do joelho. 

 

Marcelinha da Academia São Jorge realizou o kata Pinan Shodan. 

 

Logo depois, houve a colação de grau dos alunos Janaina Gonsalves, Tháscila Brito, Eduardo 

Feliciano, Ricardo Chaga e Roberto Almeida na modalidade de Defesa Pessoal Urbana. 

Alex Gonzaga  Vs  Gustavo Caldas Marcio D. Machado 

Mestre Macedo 

Dança do Leão – Kung Fu Tai Chi Chuan 



 

Todos apresentaram diversas técnicas de defesa pessoal prendendo o público com suas 

atinentes habilidades. 

 

Luis Rubin aluno mais antigo da Arena Vital 

confrontou-se com Rogério Fernandes da ONG CJ 

Conosco. 

 

Lucas de Paula e seu companheiro de treino Marcio Dias Machado ambos faixas verdes 

lutaram o Semi Contact – Karatê. 

 

Luta muito boa entre as alunas Flavia Amendôla e Fabiana Cristina que dias depois fez uma 

tatuagem representativa das artes marciais...Paixão verdadeira..!! 

 

Lucas de Paula retornou para apresentar os katas do estilo Shorei Ryu Pinan Sandan e Geksai 

Dai San. 

Combate acirrado de Kick Boxing entre Gledson Cruz e Hélio Gabriel. 

Iago Gonsalves e Kauan Pereira marcialistas mirins da 

B.M.A.T. fizeram uma admirabilíssima apresentação de 

combate, mesmo com pouca idade. 

 

Ítalo Guedes ( Faixa Amarela ) da academia São Jorge fez 

o kata Pinan Nidan. 

Tháscila Brito ( Go Fit ) e Dalila Guimarães ( Ação Expressão ) se desenvolveram na 

classificação de Light Contact onde os golpes só podem atingir acima da linha da cintura. 

 

Ítalo Guedes lutou o Shiai Kumite ( Luta com Regras ) com  Carlos Brito, apesar de se tratar de 

crianças foi uma ótima demonstração de karatê. 

Graduandos da Defesa Pessoal Urbana 

Ítalo Guedes  e  Carlos Guimarães 



 

Eduardo Feliciano e Ricardo Chaga ambos alunos e monitores do CEU Cidade Dutra foram 

graduados para faixa Roxa – 2º Kyu, por isto lutaram por aproximadamente 5 minutos para que 

pudessem exibir todas suas técnicas marciais,...foi contagiante..!! 

Guilherme Oliveira, 13 anos expos o kata Pinan Shodan o 

primeiro Pinan do estilo Shorei Ryu. 

 

Janaina Gonsalves ( Faixa Laranja ) e Gisele Almeida ( Faixa 

Vermelha ) tiveram um combate de peso, com golpes 

contundentes. 

Daniel Teodoro ( Go Fit ) e Sandro Heliodoro ( Arena Vital ) se confrontaram com muito 

respeito. Certamente foi o melhor combate de Sandro ( Creatina ) que pela primeira vez lutou 

com a dignidade que as artes marciais preconiza, foi uma grande lição a este veterano 

marcialista. O aprendizado marcial se faz ao longo de sua prática não dependendo de tempo 

ou graduação....Parabéns pela compostura Sandro...Oss..!!! 

 

 

 

 

 

Bruno Marques e Guilherme Oliveira fizeram o último combate de karate. 

Finalizando nosso festival marcial tivemos a emocionante luta de Christian Áviles da Oxy Fit e 

Jhonata Rufino do CJ Conosco foi eletrizante ver os guerreiros gladiando. 

 

Agradecemos a todos os participantes ao público presente que mais uma vez tornou possível o 

sucesso de nosso evento marcial. 

Eduardo e Ricardo -  Faixas Roxas 

Sensei Marcio e suas alunas  Marcialistas da Ac. Ação Expressão 



 

No último Exame de Graduação promovido pela B.M.A.T. ( Time Brasileiro de Artes Marciais ) 

houve o maior contingente de formandos na modalidade de Defesa Pessoal Urbana. 

 

Atribuímos esta demanda em virtude das aulas que começaram a ser lecionadas pelo 

Professor Marcio Alberto Machado – Faixa Preta 1º Grau no CEU Cidade Dutra. 

 

Depois de meses aprendendo técnicas de contenção em 

agressão física os alunos Eduardo Feliciano, Janaína 

Gonsalves, Tháscila Brito, Roberto Almeida e Ricardo 

Chaga receberam de seu treinador a primeira graduação 

na hierarquia de faixa da B.M.A.T. 

 

Todos foram batizados com a faixa Cinza e Branca - 2º Nível. Os formandos apresentaram ao 

público presente no CEU, várias possibilidades de defesa urbana. 

 

Cada um apresentou três técnicas de contra-ataque com golpes de socos, chutes e algumas 

imobilizações, simulando ofensivas de agressões físicas de um indivíduo hostil. 

 

Alunos de outras modalidades e visitantes se fascinaram com as demonstrações, que apesar 

da simplicidade era altamente eficiente para serem utilizadas em situações adversas. 

 

Esperamos que no próximo Exame de Graduação outros praticantes se espelhem nestes 

graduandos e participem das avaliações para assim poderem também evoluir para técnicas 

mais apuradas. 

 

Os interessados em aprender defesa pessoal urbana podem 

fazer sua inscrição gratuita no CEU Cidade Dutra, as aulas 

acontecem todo domingo, das 12:00 hs ás 13:00 hs com o 

Professor Marcio Machado – Faixa Preta 1º Grau. 

 

 

Ricardo aplicando Técnica 

Roberto Almeida imobilizando 



 

Acreditar que sozinhos podemos mover montanhas é um pensamento utópico. É fato que só 

conseguiremos obter sucesso profissional se estivermos amparados por pessoas competentes 

profissionalmente e comprometidas com a qualidade 

suprema. 

 

Para tanto, dirigentes institucionais devem delegar funções a 

outras pessoas oportunizando que estes colaboradores 

auxiliem seus mandatários nas suas tarefas organizacionais.  

 

Preferencialmente eles devem atuar nas áreas correspondentes as suas devidas competências 

profissionais, ou minimamente serem treinados para o posto que estarão atuando. 

 

Pensando nisto a Brazilian Martial Arts Team ( Time 

Brasileiro de Artes Marciais ) convida anualmente os alunos 

que mais se destacam nos aspectos: respeito, cooperação, 

confiabilidade, companheirismo, honestidade e lealdade para 

fazerem parte da estrutura organizacional de nossa entidade 

de lutas. 

 

No próximo ano teremos novamente uma renovação no quadro diretório da B.M.A.T, embora 

devemos manter alguns membros já empossados por conta do excelente trabalho prestado. 

Outros cargos serão criados visando a expansão da equipe. 

 

Atualmente compõe nossa diretoria: 

Marcio Alberto Machado – Diretor e Fundador 

Valdir Americano – Secretário de Esportes 

Eduardo Feliciano dos Santos – Conselheiro e Suplemente 

Ricardo Chaga Santos – Conselheiro e Suplemente 

Elton Soares Braga – Conselheiro e Suplemente 

 



Além disto, sempre estamos solicitando ajuda aos nossos associados para nos ajudar nos 

eventos de Colação de Grau, sendo assim gostaria de expressar meus sinceros 

agradecimentos aos colaboradores que nos últimos dois anos estiveram atuantes colaborando 

para o sucesso de nosso festival marcial, são eles: 

 

Roberto Rodrigo Almeida, Osmarino 

Rocha, Gerson Alves, Lucas Andrade, 

Sandro Heliodoro, Juliana Dias 

Machado, Eduardo Cavalcanti Santos, 

Gislene Vieira e Vitória Viviane 

Machado. 

 

Fica nosso registro de gratidão aos membros da diretoria e aos 

voluntários que gentilmente cooperam para o engrandecimento 

das artes marciais e da equipe B.M.A.T., sua devoção gera o 

nosso sucesso. 

 

 

Muito Obrigado...Oss...!!! 

Autor: Marcio Machado  

 

 

Em todo evento da Brazilian Martial Arts Team arrecadamos alimentos não perecíveis, roupas 

e brinquedos em bom estado de conservação para estar doando a entidades filantrópicas que 

cuidam de crianças abandonadas e vítimas de maus tratos. 

 

E neste pensamento humanitário nossos associados colaboram com a nobre causa levando 

suas contribuições para que possamos destinar as caridosas crianças. 

 

Desta vez a instituição escolhida foi o Centro para Crianças e Adolescentes Santa Rita de 

Cássia, situado na Rua Berna, 192 – Veleiros. Importante ressaltar que a referida entidade está 

passando por sérias dificuldades a ponto de poder fechar suas portas, quem puder colaborar 

segue telefone – 5681 7746. 


