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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 
 

 

Associados da B.M.A.T, 

 

Depois de alguns meses fora de circulação por motivos administrativos, nossa revista 

eletrônica está de volta para suprir as necessidades técnicas de nossos alunos e também para 

relatar os inúmeros eventos realizados e patrocinados pela Brazilian Martial Arts Team. 

 

Esta edição denominada como “ O Retorno ” irá abordar todos acontecimentos do ano passado 

numa sensacional retrospectiva marcial e o comentário do Exame de Graduação Especial 

realizado no suntuoso teatro do CEU – Cidade Dutra. 

 

Também estará à disposição nosso calendário deste primeiro semestre de 2012, onde muitos 

projetos estão sendo estudados e executados para o desenvolvimento supremo da equipe. 

 

Esperamos que todos aproveitem as informações contida nesta inovadora revista eletrônica 

que tem como propósito difundir as artes marciais e valorizar todos os membros que compõe a 

B.M.A.T. 

 

Vamos à Luta !!!! 

 

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

Online 



I  CONGRESSO  NACIONAL  DE  ARTES  MARCIAIS 

 

Em março de 2011, foi realizado o primeiro simpósio científico de artes marciais composto por 

diversos temas relevantes no campo esportivo das lutas. 

 

Com número significativo de inscritos as palestras ministradas pelo professor Marcio Machado 

com formação acadêmica em bacharel em educação física e fisioterapia, além de duas pós-

graduações nas especialidades supracitadas, foram extremamente importantes para alunos 

que buscam o conhecimento e a formação em instrutores e professores de artes marciais. 

 

Os tópicos que compunham a grade curricular do curso abrangiam desde disciplinas como: 

anatomia humana, treinamento resistido ( musculação ), nutrição esportiva, suplementos 

alimentares, equipamentos de proteção, fisioterapia desportiva, lesões osteomioarticulares e a 

última novidade do momento o treinamento funcional. 

 

Todo o material foi exposto didaticamente em data show e vídeos exibidos em todo o decorrer 

do seminário, algumas matérias foram ilustradas em 3D, recurso utilizado somente pelas mais 

renomadas universidades do país. 

 

Como parte elementar do congresso um curso prático de artes marciais foi empregado aos 

discentes com técnicas de kick boxing e karatê-dô.  

 

Foram 12 horas divididas em dois dias de estudo dedicadas às artes marciais que certamente 

enriqueceram o currículo dos marcialistas presentes neste primeiro congresso promovido pela 

Brazilian Martial Arts Team. 

 

Todos que concluíram o curso receberam certificado exclusivo de participação mais apostila 

digital com o conteúdo discutido no seminário.  

 

“Em verdade, o que proporciona o máximo prazer não é o conhecimento e, sim, a aprendizagem, 
não é a posse, mas a aquisição; não é a presença, mas o ato de atingir a meta” 

  (Carl Friedrich Gauss) 

 



CALENDÁRIO - 1º SEMESTRE / 2012 
 

EVENTO DATA 

Aulão de Kick Boxing 
( Academia Fitness Plus ) 

15 / Março 
( Quinta-feira – 20:00 hs ) 

Curso Técnico de Artes Marciais 
( CEU – Cidade Dutra ) 

01 / Abril 
( Domingo – 14:00 hs às 17:30 hs ) 

Aulão de Kick Boxing 
( Academia Altobello Fitness ) 

05 / Abril 
( Quinta-feira – 20:00 hs ) 

Aulão de Kick Boxing 
( Academia Mundo Atlético ) 

20 / Abril 
( Sexta-feira – 20:15 hs ) 

Treino Especial Kick Boxing 
( Parque Ibirapuera ) 

01 / Maio 
( Terça-feira  – 10:00 hs ) 

Exame de Graduação Especial 
( CEU – Cidade Dutra ) 

20 / Maio  
( Domingo ) 

 
II CURSO DE SEMI CONTACT 

 

Atendendo a solicitação de muitos alunos da equipe, em setembro de 
2011 foi realizado no ginásio de ginástica do CEU, o segundo curso de 
semi contact.  
 

Esta modalidade de luta utilizada no karate e no kick boxing tem como principal característica a 
velocidade e precisão nos golpes. Dotados de uma riqueza ilimitada de técnicas de defesas, 
ataques e contra-ataques esta disciplina marcial vem ganhando cada vez mais admiradores e 
praticantes pela destreza das habilidades de seus atletas.  
 

As orientações ficaram a cargo do professor de educação física “ Sensei ” Marcio Machado que 
durante quatro horas ensinou os alunos os diversos fundamentos que redige os combates 
desta notável luta marcial. 
 

Como de costume todos participantes receberão certificado de participação 
personalizado da Brazilian Martial Arts Team além dos novos 
conhecimentos transmitidos pelo Sensei Marcio que há 
17 anos pratica esta forma de combate. 

 
 



TREINO ESPECIAL DE ARTES MARCIAIS 

 

Dia 11 de dezembro de 2011 um contingente de aproximadamente 
60 artistas marciais entre kickboxers e karatecas esteve presente 
no CEU – Cidade Dutra para o treino especial organizado pelos 
Senseis Marcio e Valdir Americano.  
 

O encontro serviu para integrar os membros da equipe dos nove núcleos de treinamento 
distribuídos na zona sul de São Paulo e promover a troca de informações técnicas entre os 
mesmos. 

 

Todo o evento foi registrado por fotos e filmagens que foram exibidas 
no Exame de Graduação no clip formatado pelo editor de imagens 
Lucas Ribeiro. 
 

O treino de kick boxing consistiu em técnicas isoladas de chute, socos, esquivas e bloqueios 
adicionados á muitos combates, já os karatecas treinaram vários fundamentos da modalidade, 
adjuntas ao kata e o shiai kumite que são as técnicas de luta com regras.   

 

Foram quatro horas ininterrupta de treino intenso com a utilização 
dos equipamentos adquiridos pela B.M.A.T, como: aparadores de 
chute de EVA e madeira, luvas de foco, bastões de calejamento, 
luvas de boxe, protetores de canela, etc. 
 

Todos os recursos materiais disponíveis foram maciçamente explorados através de 
metodologias de treino contemporâneas, o que traduz que nossos professores se mantém 
atualizados quanto as novidades do treinamento desportivo.  
 

Neste ano estaremos promovendo múltiplos encontros marciais sempre com a finalidade de 
agregar os conhecimentos e estabelecer a amizade entre os componentes da equipe. 

  

 
 
 
 
 
 
 



TREINAMENTO  INOVADOR  NAS  ARTES  MARCIAIS 

 

Considerando-se a expansibilidade das artes 

marciais nos últimos anos e conseqüentemente o 

acréscimo do número de praticantes nas 

modalidades esportivas de luta, muitas 

metodologias de treino vêm sendo aplicadas 

visando à melhoria técnica destes combatentes. 

 

Um exemplo deste acontecimento é o treinamento funcional, que combina os gestos 

esportivos de luta com movimentos naturais do próprio corpo. Este sistema de treino em plena 

evidência nas academias e tema de filme como o “ Quebrando Regras ” têm demonstrado 

significativos resultados.  

 

O que se tornou evidência nos últimos meses nas academias 

já era aplicado pelo professor Marcio Machado há pelo 

menos 8 anos atrás com seus alunos de luta. Inspirado pelo 

pioneirismo novamente Sensei Marcio inova introduzindo os benefícios da 

propriocepção nos treinamentos de seus discípulos de artes marciais.  

 

Fruto de uma oportunidade acadêmica, oito alunos da B.M.A.T foram convidados a participar 

dos estudos científicos do professor Marcio com a ajuda de outros dois colegas da faculdade 

de fisioterapia, para avaliar os benefícios do treinamento proprioceptivo em praticantes de artes 

marciais.  

 

 

 

 

 

 

 Durante 90 dias estes alunos se submeteram a prática de exercícios proprioceptivos de 

diferentes níveis realizados em um circuito de treinamento composto por oito estações. Foi 

coletado dado iniciais e final para se verificar as melhoras nas capacidades físicas de força, 

agilidade, equilíbrio estático e dinâmico. 

 



Pôde-se concluir ao final desta pesquisa e após a análise dos resultados que houve um 

aumento estatisticamente significativo no equilíbrio estático em apoio unipodal em ambos os 

membros inferiores, produzindo mais equilíbrio e conseqüentemente maior estabilidade 

corporal, contribuindo para uma base plantar mais sólida e estável.  

  

 

 

Promoveu o incremento na resistência de força abdominal e membros superiores favorecendo 

o praticante durante seu treino marcial, por conseguir realizar uma maior quantidade de 

movimentos duradouros nos fundamentos técnicos que exigem desta musculatura. 

  

Mesmo tênue originou pequenas mudanças na agilidade dos voluntários, que tranqüilamente 

irão se utilizar deste melhoramento em seus deslocamentos multidirecionais nos combates.  
 

Em suma o treino proprioceptivo atingiu os objetivos propostos, pois 

conseguiu produzir alterações suplementares na habilidade motora 

dos marcialistas cujo reflexo irá repercutir na destreza dos 

movimentos técnicos condizentes as suas modalidades de luta. 

 

Sensei Marcio agradece os alunos: Alexandre Neves, Almir Nunes, 

Anderson Sousa, Eduardo Feliciano, Júnior Cardoso, Júnior Savela, 

Kassiano Alcantara e Solange Caris por se disporem aos treinos 

semanais; aos colegas fisioterapeutas: Gontran Agreda e Willian 

Crivilari e a coordenadora do curso de fisioterapia da Universidade 

Ítalo Brasileira Ana Carolina pelo suporte técnico na estatística dos resultados do treino 

proprioceptivo.   

 

O professor Marcio Machado continuará na busca por novos métodos 

de treinamento, diferenciando e criando outros mecanismos de 

melhoria técnica e incremento da aptidão física favorecendo os 

marcialistas da Brazilian Martial Arts Team.   

 
 
 



 
 

CRONOGRAMA 

 

O conteúdo deste curso técnico envolve técnicas marciais de kick boxing e judô. Serão duas 
fases, distribuídas em técnicas da modalidade de K-1 Rules que incluem os fundamentos de 
cotovelada, joelhada, chutes baixos, bloqueios e esquivas.  

Depois serão abordados os elementos que constituem as quedas utilizadas pelos judocas, ou 
seja, maneiras eficientes de cair sem se machucar e melhor com algumas possibilidades de 
contra-ataque no que se refere à defesa pessoal.  

Trata-se do primeiro curso da Brazilian Martial Arts Team onde há envolvimento de duas 
modalidades distintas de luta, ou seja, a combinação dos strikers com técnicas de chão. 

O curso será ministrado pelo Sensei Marcio Machado, faixa preta 4º Dan em kick boxing e 
karatê-dô e do Sensei Valdir Americano, faixa preta 1º Dan em kick boxing que também é faixa 
verde em judô. 

Todos participantes receberão certificado exclusivo de participação, além dos novos 
conhecimentos técnicos.... 

Aproveitem !!!! 

 



EXAME  DE  GRADUAÇÃO  - MAIO / 2011 

 

Em maio de 2011 houve o Exame de Graduação da Brazilian Martial Arts Team, cujo objetivo é 

graduar os alunos da equipe, após os mesmos terem sido aprovados nos exames físicos e 

técnicos. 

 

As avaliações são feitas semanas antes da colação através da banca 

julgadora presidida pelo faixa preta e diretor da B.M.A.T Sensei Marcio 

Machado e também pelos faixas pretas das respectivas modalidades 

esportivas de luta. 

 

O evento feito regularmente duas vezes ao ano é um ícone do movimento marcial paulistano, 

pois reúne uma quantidade expressiva de praticantes, professores e mestres de várias artes 

marciais.  

 

A cada cerimonial realizado a equipe se consagra pelo 

seu estilo diferenciado e inovador de organizar a colação 

de seus alunos, sempre feito por uma equipe de 

profissionais ousados e determinados na qualidade dos 

serviços prestados. 

 

 

Este especificamente contou com 41 formandos de diversas academias filiadas entre crianças, 

jovens, mulheres e adultos que puderam apresentar suas habilidades marcialistas ao grande 

público presente. 

 

Tivemos combates de muita técnica e emoção, pois meses 

de árduos treinos estavam sendo demonstrados na 

ocasião. Novos mediadores de luta foram incorporados a 

equipe em caráter de aprendizado no intuito de ampliar 

nosso quadro de árbitros. 

 



Tem sido cada vez mais corrente a participação pública 

das pessoas que lotam os 450 lugares cativos do teatro. 

 

 

 

 

 

Conforme corriqueiramente fazemos alimentos não perecíveis foram arrecadados e 

posteriormente doados a entidade assistencial “ Casa Lar Sonho de Criança ”, que fica situada 

no bairro do Capão Redondo, que abriga cerca de 20 crianças abandonadas e vítimas de maus 

tratos. 

 

Como não poderia deixar de ser terminamos o evento sem nenhuma intercorrência e acima de 

tudo sob os aplausos maciços do público.      

 

 EM  PAUTA:  A  LUTA  DE  CHÃO 

 
Nossos parabéns a Valdir Americano que no ano passado se graduou com 

sua primeira graduação no Jiu Jitsu. Além deste importante passo na sua 

pratica marcial ele disputou o Campeonato Internacional nesta modalidade 

consagrando-se campeão em sua categoria. 

Ressaltamos que Valdir foi praticante de judô, 

chegando à faixa verde, 3º Kyu , tendo como 

professor o renomado Sensei Kazú. Por motivos 

alheios a sua vontade Valdir está parado, porém 

vem com a promessa este ano de retornar nesta disciplina de luta que 

tem como peculiaridade o confronto no solo. 

Alguns de seus conhecimentos de quedas estarão sendo oferecido 

aos alunos da Brazilian Martial Arts Team no Curso Técnico de Artes 

Marciais que se realizará no dia 01 de abril, às 14:00 hs no CEU – 

Cidade Dutra. 

 



GRADUADO  EM  BACHAREL  EM  FISIOTERAPIA 

 

Mais uma importante etapa foi concluída pelo professor de educação 

física Marcio Machado. Após anos se dedicando aos estudos do 

treinamento desportivo ele aceitou mais um desafio acadêmico se 

submetendo a mais alguns anos de estudo agora no campo da 

fisioterapia.  

 

Esta dedicação complementa-lhe nas suas funções na área da saúde 

visto que uma disciplina esta diretamente correlacionada à outra. Este 

ganho de conhecimento não só o coloca em destaque no mercado de 

trabalho como também favorece a equipe que pode contar com 

profissionais mais qualificados em suas funções. 

 

A colação aconteceu no teatro da Universidade Ítalo Brasileiro em meio a muita festa e 

emoção.  

Esperamos que outros membros da equipe 

espelhem-se no exemplo dado e que estudem no 

intuito de se qualificar profissionalmente 

beneficiando a si mesmo e a própria B.M.A.T que 

depende de profissionais capacitados para nos 

ajudar voluntariamente no progresso da equipe. 

 

AULÃO  DE  KICK  BOXING 
 

Dia 05 de Abril, às 20:00 hs numa quinta-feira estaremos nos 

encontrando na Academia Altobello Fitness para realização de 

mais um encontro marcial entre os membros da B.M.A.T. 

 

Trata-se de uma grande oportunidade para melhorar suas técnicas 

marciais, visto que alunos de diferentes núcleos de treinamento 

estarão em um mesmo lugar e propósito, ou seja, treinar com 

afinco e entusiasmo. 



Poucas semanas antes do grandioso 

Exame de Graduação haverá um Treino 

Especial promovido pela Brazilian Martial 

Arts Team no arborizado Parque do 

Ibirapuera. Será extremamente oportuno, 

pois antecederá a colação de grau de 

vários marcialistas da equipe. 

 

O treino será ministrado pelo Sensei Valdir 

Americano, faixa preta 1º Dan, com a 

colaboração do monitor Alexandre Fernandes, faixa azul escuro e com a ajuda dos aprendizes 

Roberto Almeida (faixa vermelha), Elton Soares ( 4º Kyu) e pelo Júnior Cardoso ( Faixa 

Vermelha ). 

Contamos com a presença de todos os membros da B.M.A.T. 

 

KICK BOXING NA ALTOBELLO FITNESS 

 

Após alguns meses ausentes o kick boxing volta a 

Academia Altobello Fitness. Em virtude da mudança de 

endereço, as aulas foram interrompidas e atualmente 

retomadas no novo local situado no centro da cidade de 

Diadema. Com instalações mais amplas e de ótima 

localização ao lado do Shopping Praça da Moça, a Altobello Fitness 

através de seu proprietário Sr. Ricardo vem proporcionando aos 

moradores daquela região a possibilidade de um aprendizado de kick 

boxing de qualidade através de nossa equipe de lutas. 

 

As aulas sob a supervisão de Sensei Marcio Machado, faixa preta 4º Dan vem sendo 

subministradas pelo monitor Alexandre Fernandes “ Borracha ”, onde através de um excelente 

trabalho já conta com quase 15 alunos mesmo com apenas hum mês de atividades. 

 

Nós da família da B.M.A.T sentimo-nos lisonjeados por este retorno e acima de 

tudo felizes pelo sucesso já alcançado. 



PROJETO  SOCIAL:  ARRECADAÇÃO  DE  ALIMENTOS 

 

Exatamente 88 quilos de alimentos foram arrecadados no Exame de Graduação da B.M.A.T 

em maio de 2011. Este procedimento feito em todos nossos eventos marciais que envolvam 

público tem a nobre finalidade de colaborar com as pessoas necessitadas principalmente com 

as crianças desamparadas de nossa sociedade. 

 

Os alimentos foram entregues a entidade filantrópica “ Casa Lar Sonho de Criança ”, situada na 

rua Dr. Luiz da Fonseca Galvão, 145, bairro do Capão Redondo. 

 

A assistente social Tereza Cristina nos agradeceu encarecidamente pela oferta dos alimentos e 

disse que as doações irão ajudar muito as pequeninas crianças. 

 

Na mesma ocasião da entrega dos alimentos doados pela B.M.A.T haviam duas encantadoras 

mulheres fazendo uma extraordinária doação de mantimentos e brinquedos à referida entidade. 

 

Esperamos que outras pessoas de posse financeira privilegiada siga os nossos  exemplos e 

colaborem com as pessoas menos favorecidas, para que um dia possamos morar num mundo 

mais igualitário e justo á todos cidadãos.   

 

 

 

 

 

 

CEU – CIDADE DUTRA 
 

15 / ABRIL  -  LISTA DE CONVOCADOS 

29 / ABRIL -  EXAME FÍSICO 

06 / MAIO – EXAME TÉCNICO E TEÓRICO 



PERSPECTIVA PARA 2012: O ANO DA ASCENSÃO 

 

Em 2011 estivemos trabalhando em silêncio planejando as mudanças que estão sendo 

incorporadas neste ano na equipe, a fim de progredir aceleradamente nos propósitos marciais 

da Brazilian Martial Arts Team.  

 

Baseado no exposto acima muitos eventos de cunho esportivo estão programados para nossos 

alunos visando o aprendizado e aperfeiçoamento técnico e cultural dos membros que 

constituem esta grande família marcial. 

 

Oportunidades estão sendo oferecidas a todos que conjuntamente conosco colaboram para a 

ascensão da B.M.A.T. Você também pode nos ajudar promovendo a equipe e os esportes de 

luta para isto basta divulgar e participar dos eventos patrocinados pela nossa entidade. 

 

Nosso esforço basear-se-á na formação pedagógica e na propaganda de nosso excelente 

trabalho sempre procurando a expansão máxima de nossas atividades sempre com total 

qualidade nos serviços prestados. 

 

Para este ano temos o projeto de explorar outras regiões de São Paulo e até mesmo outras 

cidades e estados.  

 

As avaliações físicas e técnicas serão informatizadas agilizando o processo de notificação das 

notas e aprovações. 

 

Enfim muitas novidades estão chegando e no devido tempo estaremos informando a todos os 

associados da Brazilian Martial Arts Team. 

 

Fique atento, participe !!! 

 

Cordialmente, 

 

Marcio Machado 

Fundador e Diretor da B.M.A.T     



 

 

 

 

JANEIRO / 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


