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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 
 

A NOVA IDENTIDADE DA EQUIPE 

 

Companheiros do Combate, 

Há tempos que vínhamos procurando um símbolo que pudesse representar o time da Brazilian 

Martial Arts Team no cenário marcial. Pensando assim, iniciamos nosso propósito de maneira 

singela utilizando-se da figura da bandeira do Brasil no interior da escrita do nome da equipe. 

Isto perdurou por estes três anos e seis meses de existência da B.M.A.T. Durante este tempo 

muitas foram as propostas estudadas no sentido de dar a equipe um símbolo que estivesse em 

harmonia com nossa filosofia e aspirações esportivas. 

Foi assim que o diretor geral, Sr. Marcio contratou uma empresa especializada neste segmento 

para nos ajudar nesta difícil missão. Após muitas reuniões e criações chegamos a tão esperada 

figura, que a partir de agora estará não só nos representando perante a comunidade esportiva, 

más também fortalecendo a identidade desta grandiosa equipe de artes marciais. 

 

Outro fato de igual importância já mencionado tempos 

atrás e que vale notificar a todos, é a mudança do nome 

da equipe que há um ano se chama Brazilian Martial Arts 

Team, ou seja, Time Brasileiro de Artes Marciais, 

também afetuosamente denominada B.M.A.T. 
 

Marcio Machado 
Diretor e Fundador da B.M.A.T  

Edição  Especial 



A partir de hoje você tem 

mais um canal de 

informação e aprendiza – 

do. Os campeonatos 

mais importantes e 

disputados do mundo 

agora na comodidade de 

sua casa e melhor para 

você assistir na hora e 

quantas vezes quiser, 

podendo analisar a 

técnica e destreza dos 

maiores lutadores de 

strikers  do planeta.  
 
 

TODO ESFORÇO SERÁ RECOMPENSADO 
 

Como é do conhecimento de todos, Sensei Marcio Machado é 

um profundo estudioso da área da saúde, se aplicando 

incansavelmente no aprendizado que envolve as metodologias 

da educação física e também da fisioterapia principalmente na 

parte esportiva.   

Todo esforço atribuídos aos estudos e as pesquisas 

culminaram na concretização de um antigo sonho acadêmico. 

No final de 2010 ele teve a grata notícia da aceitação de seu 

trabalho de conclusão de curso (TCC), como artigo científico.  

O artigo intitulado “ A Síndrome do Overtraining ”  será publicado no inicio deste ano, tendo 

como autores o professor de educação física Marcio Machado e seu orientador Prof. Mestre 

Vitor Tessuti.  

O mesmo será apresentado no VIII Congresso Brasileiro da FIEP ( Federação Internacional de 

Educação Física ) , na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, entre os dias 15 à 19 de 

janeiro. 

A obtenção deste reconhecimento acadêmico coloca Sensei Marcio no mundo seleto de 

professores com artigo científico no Brasil, evidentemente um forte estímulo a novas pesquisas 

e futuras publicações em congressos nacionais.  



SÍNDROME DO OVERTRAINING 

 
Autor: Marcio Machado 
Bacharel em Ed. Física 
Pós Graduado em Treinamento Desportivo 
 

Nos dias atuais é comum nos depararmos com pessoas praticando exercícios 

físicos sem a devida orientação. Atletas profissionais treinando 

demasiadamente em busca de resultados que determinem sua vitória em uma 

determinada competição esportiva. 

 

Baseado nestas observações pude ao longo de minha atuação profissional como professor e 

atleta sentir e verificar o grande contingente de indivíduos que entram em declínio físico sem 

saber exatamente porque isto acontece. 

 

Isto despertou minha curiosidade ao ponto de pesquisar sobre os fatores que levam atletas 

bem treinados a queda repentina e abrupta de suas performances atlética, normalmente no 

auge de sua condição física. 

 

De acordo com Silva (2006) o treinamento físico tem como principal objetivo gerar adaptações 

fisiológicas e neurológicas positivas visando o aumento e melhora do desempenho físico. 

 

Para Alves (2006) quando há desequilíbrio entre o estresse ocasionando pelo exercício e a 

devida recuperação ao organismo, o indivíduo pode entrar em um estado de fadiga crônica 

chamada de Síndrome do Overtraining. 

 

Vancini (2000) define o overtraining como uma síndrome normalmente 

caracterizada pela fadiga e baixa performance precipitada por fatores de 

estresses advindos do treinamento excessivo na ausência de uma 

recuperação apropriada.  

 

Atletas de diversas modalidades esportivas são acometidos pelo Overtraining, sua incidência é 

relativa ao esporte praticado, levando-se em consideração a demanda energética, número de 

competições e muito mais... 



As variáveis mais determinantes que podem causar o OVT são o 

volume e intensidade de treino associado à falta de recuperação. 

 

De acordo com Bompa (2002), o volume significa a quantidade total 

de atividade realizada no treinamento. O volume também diz 

respeito à soma do trabalho realizado em determinada sessão ou fase de treinamento. 

 

Já a intensidade é o componente qualitativo do trabalho que um atleta realiza 

em dado momento, quanto mais trabalho o atleta faz por unidade de tempo, 

maior é a intensidade. 

 

Segundo Monteiro (2000), a recuperação compreende o período de descanso somado a uma 

alimentação que favoreça a restauração das reservas de energia. 

 

Os principais sintomas e efeitos da Síndrome do Overtraining são: 

- Alterações de apetite e perda do peso corporal; 

- Lesões musculares e fraturas por estresse; 

- Fadiga crônica;  

- Queda do sistema imunológico; 

- Distúrbios do sono; 

- Freqüência cardíaca de repouso elevada; 

- Pressão arterial elevada; 

- Irritabilidade, ansiedade, depressão, agressividade e nervosismo; 

- Aumento dos níveis hormonais de cortisol e redução da testosterona; 

- Ausência de menstruação (amenorréia).  

- Falta de concentração.  

O único tratamento efetivo é o repouso prolongado e a melhor 

maneira de se evitar a manifestação da síndrome é a prevenção.  

 

Para tanto se faz necessário o controle do treino, considerando suas 

variáveis mais importantes como volume e intensidade e a devida 

pausa para recuperação. 

 



TREINO ESPECIAL NO PARQUE DO NABUCO 

 

Por  Marcio Machado 
 
O penúltimo evento realizado no ano passado foi o treino feito no reduto de natureza as 

margens da avenida Cupecê. 

 

Sensei Valdir Americano, faixa preta, 1º Dan em Kick Boxing, 

passou importantes conhecimentos aos alunos presentes que 

por sua vez puderam utilizar destes ensinamentos nos combates 

no Exame de Graduação que aconteceu semanas depois.    

 

Outro que agraciou os alunos com sua 

experiência marcial foi Kassiano Alcantara, 

faixa verde, 3º Kyu, que conduziu o treino 

de chutes e esquivas com maestria.  

 

Presença marcante no parque, foi das mulheres de nosso time de lutas, que a cada dia vem 

ganhando mais adeptas totalizando já um número considerado de praticantes femininas, o que 

nos deixa muito feliz. 

 

Além de contribuir no rendimento atlético dos alunos, os treinos a céu 

aberto envolto a exuberante natureza serve como extraordinário anti 

estresse e promove o esporte frente às pessoas que lá circulam.   

____________________________________________________________________________ 

O Professor de educação física e karate 

Marcio estará à partir do dia 22 de janeiro 

ministrando aulas para adultos na Academia 

São Jorge.  Lembramos que já estamos 

presentes há mais de dois anos na academia 

com as modalidades de kick boxing, com 

Sensei Valdir Americano - Faixa Preta - 1º Dan 

e karate para crianças no período da tarde, às 

quartas e sextas-feiras.   



CURSO DE TÉCNICAS AVANÇADAS DE BOXE 

 

Por Marcio Machado 

 
Dia 10 de outubro, no atelier do CEU – Cidade Dutra foi realizada a segunda edição do Curso 

Técnico de Boxe, que objetivou aprimorar os golpes de punho e transmitir novas seqüências 

aos discentes. 

 

Inúmeros alunos de ambos os sexos estiveram presentes a 

fim de aprender as novidades técnicas que Sensei Marcio 

Machado preparou para esta palestra.  

 

Todos os elementos importantes que compõe o boxe foram abordados no transcursar do curso, 

que teve duração de cinco horas. 

  

Socos, esquivas e bloqueios com técnicas diferenciadas utilizadas 

pelos mais renomados profissionais da área foram ensinados 

contribuindo significativamente no progresso marcial dos membros 

da B.M.A.T.  

 

Apesar do desgaste físico em decorrência da duração do evento 

todos se mantiveram firmes e atentos as abundantes instruções que 

eram passadas. 

 

Estes cursos capacitantes têm conferido muitas informações aos alunos que por sua vez 

utilizam-se destes princípios nos combates na academia e principalmente nos exames de 

graduação.    

 

Prevalece-se aquele que mais participa destas palestras, pois aumenta seu repertório marcial 

implicando em vantagem técnica sobre os demais alunos.  



Pensando nisso e na excessiva participação dos associados da 

Brazilian Martial Arts Team, estaremos no mês de março 

realizando o I Congresso Nacional de Artes Marciais, evento 

como nenhum outro já feito, pois, muitas informações de âmbito 

científico, educacional e esportivo estarão sendo transmitidas 

pelos palestrantes. 

  

Materiais didáticos digitais, vídeos e slides em apresentação em 

data show ( Telão ) complementarão o acervo de informações 

valiosas a formação de professores marciais e dos aprendizes 

inscritos. 

 

Se preparem para o maior seminário esportivo de lutas de São Paulo. Até lá.    

____________________________________________________________________________ 

COM A PALAVRA, O ALUNO... 

O texto abaixo foi extraído de um e-mail enviado por Lucas Bastos da Academia Altobello 

Fitness, ao seu professor de kick boxing Sensei Marcio Machado. 

 

Sensei Marcio Machado é uma honra e um prazer ter o senhor como mestre... 
 

Pretendo cada dia aprender mais com o senhor, pois o tendo como mestre é difícil não 
aprender e ter alta disciplina,  dá para perceber isto nos seus discípulos mais graduados e nos 
demais integrantes da equipe. 
 

A  B.M.A.T não é apenas uma equipe, mas sim, uma família, que respeita cada membro, não 
importando quem é ele,  e que jamais o deixará sozinho, pois quem está na nossa equipe ou 
melhor dizendo família sempre terá apoio. 
 

Meus parabéns Sensei pelo grandioso trabalho e por ser não só um grande mestre mais um 
grande amigo.  
 

 

Ass:  Lucas Bastos Nascimento 

 



EXAME DE GRADUAÇÃO 2010 

 

Sucesso !!! 

Está é a denominação mais simplista para atribuir ao Exame de 
Graduação da Brazilian Martial Arts Team.  
 

O teatro do CEU – Cidade Dutra foi novamente o palco do 
espetaculoso cerimonial marcial de nosso time de lutas. Com enorme público presente, os 
confortáveis assentos do teatro ficaram quase que totalmente tomados pelos parentes e 
amigos que lá estiveram prestigiando os formandos do segundo semestre do ano de 2010.  
  

Depois de dar as boas vindas aos convidados, o diretor geral da B.M.A.T, Sr. 
Marcio Machado discursou sobre os projetos ambiciosos que envolvem a equipe 
neste ano. Logo após, entregou as devidas faixas de graduação acompanhadas 
pelo novo diploma marcial e pela apostila pedagógica com a carteira de 
associado.  
 

Um sentimento de orgulho e contentamento brindou a todos neste 
momento, pois a recompensa da dedicação empregada durante 
este período de treino veio à tona em sorrisos e lágrimas.  
 

Com número recorde de 36 participantes nas duas modalidades 
de luta, muitas apresentações de kata e combate ocorreram no 
transcorrer do evento. 
 

O primeiro a se confrontar foi Jackson Ramalho e Everton dos Santos ambos faixa azul claro 
em kick boxing.  

Lucas de Paula e Vinícius Darezzio também marcaram 
presença representando o karate da academia São Jorge.  
 

Técnica foi a luta entre os aspirantes Arthur Araujo e 
Marlison Augusto, digno dos grandes combates 
profissionais apresentados pelo campeonato do K-1.  

 

Apesar da tensão emocional, Giorgio Fossati não se abateu e fez 
uma bela apresentação dos três katas do estilo Shorei-ryu.  

 

Extasiante foi o pega entre Gabriel Schumacher da AC. Fitness 
Plus e Bruno Diego do CEU – Cidade Dutra, depois de sofrer dois 
knockout o guerreiro Gabriel acertou um cruzado de direita 



nocauteando momentaneamente o caçador Bruno que a todo momento perseguiu sua presa 
pelo tablado. O público foi ao delírio entre gritos e aplausos...certamente foi a luta mais 
emocionante daquela tarde.  
 

Outro confronto muito comentado foi entre o destemido Kassiano 
Alcantara e Lucas Ribeiro, que mesmo afastado há quase hum 
ano das aulas de karate, mostrou suas ótimas qualidades 
marciais dando muito trabalho ao seu oponente. 
 

A diferença amigável entre Elton Soares “ O Gigante ” e Júnior da academia Altobello Fitness 
foi apagada entre socos e chutes no afronte destes dois companheiros de treino.  

 

Sarah Jacinto também pode mostrar sua bravura com Analice Reis, na 
demonstração de kick boxing na classificação de low kicks. 
 

Quem arrancou aplausos foi Guilherme Oliveira de apenas 6 anos de idade, 
ao se apresentar no centro do tatame mostrando porque conseguiu ser eleito 
melhor aluno da  Academia Mundo Atlético.  
 

Ziad Mourad e kassiano habilidosos nos chutes altos fizeram bonito na luta 
na disciplina de Full Contact, categoria de kick boxing que só permite chutes 
acima da linha da cintura.  

 

Vinícius Ferreira, o “ Guega ” travou um combate de muito respeito com 
seu oponente Lucas Bastos, este estava tão emocionado que chegou 
até a ofuscar suas qualidades técnicas. 
 

A valente Fabiana Reis não deu trégua a sua companheira de academia Lourdes Pereira, faixa 
azul escuro, que teve muito trabalho para segurar o ímpeto guerreiro desta excelente 
combatente e também para ostentar a graduação mais alta das mulheres participantes deste 
exame de graduação.  
 

Outra bela apresentação foi a demonstração do kata Geksai Day Ni dos alunos de karate do 
Sensei Marcio da academia São Jorge. Douglas de Oliveira e Henrique Nevado fizeram a 
primeira exposição de kata em duplas da B.M.A.T, mostrando total sincronismo entre eles. 

 

Giovanni Fossati, 9 anos, que está em permanente evolução 
técnica, apresentou-se otimamente no kata e teve uma boa 
atuação no kumite com o aplicado Victor Mielitz. 
 



Posterior as apresentações, o professor Marcio Machado, 
homenageou as mulheres participantes deste exame com um 
botão de rosas, e fez uma declaração especial a sua esposa 
Rosangela e a sua filha Juliana de 7 anos, além de agradecer a 
sua mãe Geni e pai Antonio pelos ensinamentos da vida. 

  

Foram anunciados sob muito suspense os melhores alunos (as) de 
cada núcleo de treinamento da equipe e entregues a estes troféus 
de honra ao mérito por suas dedicações e empenhos as artes 
marciais.  

 

Verás que um filho teu, não foge a luta.... 
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CONGRESSO NACIONAL DE ARTES MARCIAIS 

 

Desde os primórdios da B.M.A.T estamos contemplando nossos associados com inúmeros 
cursos de atualização e capacitação marcial no intuito de fortalecê-los tecnicamente em seu 
aprendizado. 
 

Prova disto é o alto padrão técnico que temos visto nas aulas de kick boxing e karate , cuja 
evidência qualitativa fica marcante nos exames de graduação da equipe.  
 

Neste ano decidimos engrandecer ainda mais o repertório marcial dos componentes da equipe, 
com informações mais abrangentes sobre as especialidades que envolvem os esportes de luta.    
 

Conteúdos importantes como: nutrição, fisioterapia esportiva, periodização de treinamento, 
fisiologia do exercício, recursos ergogênicos, primeiros socorros, biomecânica e mais duas 
horas de aula prática com técnicas de combate complementam este conglomerado de 
informações valiosíssimas para a formação de um exímio marcialista. 
 

O curso é de sumas significâncias a todos praticantes e imprescindíveis àqueles que no futuro 
desejam ministrar aulas de artes marciais.  
 

O I Congresso Nacional de Artes Marciais da Brazilian Martial Arts Team será composto de 
dois módulos cabendo a pessoa optar pelo curso em parte ou de forma mais substancial, ou 
seja, na integra. 
  

Será ofertado vasto material informativo através de apostilas digitais (CD-Rom) e concedido 
certificado personalizado de participação de acordo com a escolha do plano. 

 

Esperamos que todos aproveitem esta grandiosa oportunidade de  aprendizado, pois 
conferência semelhante a esta somente daqui dois anos. Portanto, não percam!!! 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2010 

 

Por Marcio Machado  

 

Para muitos adoradores de esportes, dia 31 de dezembro não é apenas uma data 
comemorativa por ser o último dia do ano, más também pela ocorrência de uma das provas de 
corrida de rua mais famosa do mundo.   
 

A Corrida de São Silvestre impressiona aos milhares de expectadores pela sua 
grandeza no número de participantes, como pelos atletas de elite que dela 
participam. 

 

Também é comum encontrar famosos dos meio 
televisivos e anônimos caracterizados com personagens 
folclóricos da cultura popular brasileira e mundial.   
 

 

 

Nesta última corrida foi atingida a marca histórica de 
21.000 inscritos, entre homens e mulheres de todas 
as regiões do país. Estrangeiros em passeio pelo 
Brasil também se aventuram nos árduos 15 
quilômetros de subidas e descidas que constituem o 

circuito da São Silvestre.  
 

O professor Marcio Machado é um destes aventureiros que 
há 10 anos se dispõe a encarar este desafio. Foram 10 
participações, sendo a primeira em 1998, e de 2002 à 2010 
consecutivamente.  
 

 

 

Marcio relata que realmente não é fácil concluir a 
prova, à distância, quantidade de participantes e o 
calor característico da época do ano são fatores 
predisponentes ao candidato desistir. Sua meta 
igual à de muitos corredores amadores, é terminar. 
 

 

Há anos que carrega consigo o desafio de correr toda a prova sem caminhar, mesmo a crucial 
subida da Brigadeiro Luiz Antonio.  
 



Representante suprema da B.M.A.T é a aluna da academia Fitness Plus, Solange Caris “ Sol ”, 
que neste ano saiu no pelotão de elite, na categoria C do Sesi.  

 

Percorreu os 15 Km, marcando o surpreendente tempo de 
1hora e 21 minutos, obtendo a significativa colocação de 262º 
no geral feminino. 
 

Destacamos que Sol corre inúmeras provas do circuito de rua 
no transcorrer do ano, sempre com ótimas colocações, fruto 
da dedicação diária nos treinos de corrida.  
 

Nossos cumprimentos a esta brava atleta do atletismo. 
 

Reiteramos o convite aos alunos (as) da Brazilian Martial Arts 
Team a participar desta festiva corrida do circuito de ruas 
mundial, a esplêndida São Silvestre. 

____________________________________________________________________________ 
 

SOLIDARIEDADE 

 

Todo Exame de Graduação é sugeridos aos alunos participantes e convidados contribuir com 1 
Kg de alimento não perecível com a finalidade de ajudar entidades idôneas que zelam pelo 
bem estar dos mais necessitados. 
 

Neste ano, conseguimos arrecadar quantidades expressivas de mantimentos que foram 
doados para o LALEC – Lar, Amor, Luz e Esperança da Criança, situado na avenida 
Indianópolis, 2077 – Planalto Paulista. 
 

Agradecemos a todos que colaboraram em especial ao Sr. José, ( Tio do Júnior Cardoso ), 
proprietário da JCS Pinturas Industriais, que cooperou com nosso propósito fornecendo duas 
cestas básicas. 
 

Cada vez mais a Brazilian Martial Arts Team estará se comprometendo com as comunidades 
mais carentes, prestando sua solidariedade e dever civil. 

 

Site: www.lalec.com.br 

Contatos: contato@lalec.com.br 

http://www.lalec.com.br/�


MELHORES ALUNOS DO ANO DE 2010 

 

Por  Marcio Machado 
Diretor e Fundador da B.M.A.T 
 
 
Como forma de recompensar a dedicação de nossos alunos, todo final de ano elegemos um 
representante de cada núcleo de treinamento filiado a equipe para ser homenageado no 
Exame de Graduação Especial. 
 

Esta avaliação é feita por um comitê ético formado pelos professores que compõe a equipe, 
considerando-se os seguintes fatores; disciplina, comportamento, evolução técnica, capacidade 
física, cordialidade, companheirismo, destreza nos movimentos marciais, empenho nos treinos, 
colaboração e muito mais. 
 

Um dado que nos deixa muito surpreso e ao mesmo tempo feliz e que vem se repetindo, 
principalmente nos últimos dois anos é a representatividade dos alunos infanto-juvenis. 
 

Mais especificamente no ano de 2010 dos oito indicados presentes, quatro eram crianças, o 
que nos faz comprovar que eles não estão de brincadeira em seus treinos marciais. 
 

Ser indicado como melhor aluno (a) de sua academia é um destaque a ser considerado e 
respeitado, ser eleito melhor aluno (a) do ano na equipe é a glória máxima que uma pessoa 
pode atingir.  
 

Em 2010 o oitavo lugar ficou com Christiano Pereira do CEU – Cidade Dutra, aluno disciplinado 
e maior incentivador da arte neste núcleo. Em sétimo, a bela Solange Caris, a “ Sol ”, da 
academia Fitness Plus, que timidamente vem mostrando seu potencial para os esportes de 
luta.  
 

A sexta colocação ficou com o aluno da Academia São Jorge, Henrique Nevado, sendo o único 
marcialista a ser indicado duas vezes nesta categoria de premiação. Parabéns a ele!!! 
 

Em quinto lugar, Larissa Sena, que encanta a todos com sua desenvoltura e habilidades para a 
prática marcial, certamente referência a muitos adultos nas aulas de kick boxing. 
 

Quarto colocado, ficou para o representante da academia Mundo Atlético, Guilherme Oliveira, 6 
anos, pequeno no tamanho e uma grandeza invejável na qualidade técnica. 
 

No terceiro lugar, Lucas Bastos, academia Altobello Fitness, seguramente o mais entusiasta de 
nossa equipe, vontade e motivação são propriedades impares na personalidade deste baiano. 



MELHOR  ALUNO  DA BRAZILIAN  MARTIAL  ARTS  TEAM  2010 

 

Vice Campeão, Alexandre Fernandes “ Homem Borracha ”, aluno da academia Pedro Gym, 
competência e dedicação proporcional ao tamanho deste grande sujeito. 
 

E o Campeão, karateca da academia do Jacaré, Victor Mielitz Silva, 9 de idade, um conjunto 
harmônico de disciplina, empenho nos treinos, superação, força de vontade....um legítimo 
representante da arte marcial japonesa, que está sabendo absorver toda essência que o karate 
pode proporcionar.  
 

Felicitações ao grande vencedor e melhor aluno da Brazilian Martial Arts Team de 2010 – 
VICTOR MIELITZ SILVA. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 



 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO 

 

Há exatamente uma semana antecedendo o natal, fizemos o tradicional festejo de fim de ano 
dos membros da equipe da B.M.A.T. 
 

A festividade ocorreu no badalado bar Aero Beer, situado nas proximidades do aeroporto de 
Congonhas. O recinto estava totalmente tomado pelo público que comemorava entusiasmado a 
concretização de mais um ano. 
 

Conversa e alegria não faltou em nossa mesa. Em meio a porções e petiscos, muita bebida 
brindou os momentos marcantes de 2010. Aliás, drinks de diversas espécies e teores foram 
degustados demasiadamente pelos boxers, que mesmo nocauteados alcoolicamente não 
foram à lona. 
 

Na verdade foram momentos de muita descontração e lazer.    
 

Que o ano de 2011 seja repleto de felicidades e conquistas a todos !!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz 2077 à todos da B.M.A.T  !!! 


