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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 

  

 

 

Mudanças tem que acontecer para que possamos nos manter atualizados neste mundo 

globalizado. Agindo desta forma conseguimos evoluir e mantermo-nos vivos num mercado 

extremamente competitivo e trapaceiro, pois além de oferecer ótimos serviços temos que nos 

preocupar com pessoas que para conquistar seu status profissional e pessoal atropelam o 

respeito e a ética moral. 

Nós da Brazilian Martial Arts Team estamos sempre inovando para oferecer aos nossos 

associados treinamentos modernos e suscitar vínculos de amizade entre os marcialistas da 

equipe. 

Nesta edição estamos noticiando as várias transformações que estaremos propondo para 

2015, na busca pela qualidade máxima nos serviços prestados por nossos dirigentes, 

professores e monitores. 

Contudo é necessário que nossos associados acessem nosso site ( www.bmat.com.br ) 

regularmente para ficarem informados sobre os temas que envolvem a B.M.A..T., e por 

conseguinte você. 

 

 

Online 

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


 

 

Compartilhar o conhecimento sempre foi a missão proposta pela diretoria da Brazilian Martial 

Arts Team, desde seu início em 01 de agosto de 2008, quando foi sacramentado sua fundação 

oficial. 

 

A ideia proveio do diretor fundador Marcio A. Machado, em proporcionar principalmente aos 

alunos mais graduados um meio de aprender sobre os inesgotáveis conteúdos que tangem as 

artes marciais nos dias contemporâneos. 

 

Foi proposto aos associados da equipe encontros bimestrais onde os professores Marcio e 

Valdir Americano pudessem expor seus conhecimentos aos marcialistas da B.M.A.T de 

maneira descerimoniosa, ou seja, um bate-papo em clima de mesa-redonda para debater sobre 

assuntos pertinentes aos esportes de luta. 

 

Assim sendo, em novembro de 2014 aconteceu o primeiro encontro denominado “ Fórum de 

Debates ” com a presença de 11 convidados da B.M.A.T., para ouvir e aprender sobre o 

surgimento das artes marciais no mundo. 

 

O fórum foi mediado pelo Sensei Marcio Machado – Faixa Preta - 4° Dan, que explanou aos 

presentes a história pregressa das lutas desde suas origens remotas na Índia. 

 

Entusiasmado os ouvintes fizeram perguntas e esclareceram suas dúvidas mediante ao que foi 

abordado em mais de uma hora de conversa. 

 

Todos saíram contentes e elucidados sobre o tema gerando uma expectativa sobre as 

próximas reuniões. 

 

O próximo encontro será no dia 19 de abril, domingo ás 9:45 h no CEU Cidade Dutra, o 

assunto em discussão será “ A filosofia marcial como meio de vida ”. 

 

Atendendo aos pedidos estaremos abrindo mais vagas inclusive para alunos sem graduação. 

Para melhores informações viste nosso site ( www.bmat.com.br ) no link > notícias. 

 

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


 

No ano de 2014 tivemos a grata oportunidade de intercâmbio com os alunos do Professor Neto 

Soares da equipe Inside de lutas na modalidade de Muay Thai. O encontro foi possível em 

virtude do Sensei Marcio Alberto Machado lecionar Karatê na mesma academia do prof. Neto. 

Por causa da afinidade e amizade Sensei Marcio sugestionou ao professor de Muay Thai um 

encontro técnico afim de trocar experiências entre seus lutadores. 

 

Da Brazilian Martial Arts Team 

estiveram presentes os alunos: Israel 

Lopes, Luan Ramos, Henrique 

Rodrigues e Willames Silva todos 

faixas Azul Escuro - 4° Kyu, João 

Maurício faixa Vermelha - 5° Kyu e o 

professor Valdir Americano – Faixa 

Preta ( 2° Dan ). 

 

Da equipe Inside aproximadamente 8 alunos, acompanhados de seu professor Neto e o 

instrutor Eric Costa. 

 

Ocorreram inúmeros combates cujas regras foram acertadas 

antecipadamente acerca das duas disciplinas de luta. Nossos 

combatentes representaram dignamente a B.M.A.T. com 

todas suas qualidades técnicas marciais e a incontestável 

modéstia modelo marcante em nossa equipe de lutas. 

 

 

Certamente esta experiência serviu de enorme aprendizado aos nossos bravo artistas marciais, 

que se fortificaram deste intercâmbio marcial entre lutadores de Kick Boxing e Muay Thai. 

 

Agradecemos ao professor Neto Soares e ao instrutor Eric 

Costa pela aceitação deste encontro promovido pelo 

professor Marcio Machado, e que venha novas 

possibilidades de aprendizado...Oss...!!! 

 

Equipes: Brazilian Martial Arts Team e Inside 

Eric, Marcio, Neto e Valdir 



 

 

Dia 19 de dezembro houve a festa comemorativa do final de ano da Brazilian Martial Arts Team 

convencionalmente realizada na Pizzaria Via Carlo 10. 

 

Dirigentes, monitores e associados da equipe lá 

estiveram presentes para celebrar o fechamento de mais 

um ano repleto de realizações.  

 

A noite foi envolta por muita alegria acompanhada de muita conversa e pizzas dos mais 

variados sabores. Todos aproveitaram para fazer novas amizades e conhecer mais seus 

companheiros de equipe. 

 

 

 

 

 

Um amigo secreto diferente foi proposto para os alunos, afim de ajudar as crianças menos 

favorecidas, ao invés de trocarmos chocolates estes seriam doados a uma entidade filantrópica 

que abriga crianças carentes. 

 

Alguns alunos assim motivados doaram caixas de bombons e eles foram entregues juntamente 

com roupas e brinquedos em bom estado de conservação a instituição SAICA Pilar, no jardim 

Consórcio. 

 

 



Como de costume permanecemos por longas horas conversando e se divertindo com os 

acontecimentos mais engraçados do ano de 2014. 

 

 

 

 

 

Estava tão gostoso que acabamos fechando a pizzaria por volta das 2:30 da manhã.  

 

 

 

 

 

 

 

E que outras possibilidades de confraternização aconteçam neste ano de 2015 celebrando 

momentos de felicidade e coleguismo. 

 

 

www.bmat.com.br 

www.bmat.com.br 

www.bmat.com.br 

http://www.bmat.com.br/
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Comum a todas as equipes e federações de artes 

marciais, os exames de graduação visam avaliar os 

candidatos a troca de faixa. Através de avaliações 

físicas e técnicas um corpo de magistrados titular da 

faixa preta julgam os artistas marciais de acordo com 

sua graduação. 

 

Normalmente estas entidades impetram uma série de 

exigências físicas e de destreza técnica, submetendo estes 

aspirantes ao crivo do máximo esforço humano como prova de 

sua capacidade. 

 

 

Confederações e equipes mais sérias aplicam uma prova teórica aos formandos a faixa preta 

como requisito para se graduar.   

 

Tem sido assim a centenas de anos, porém não devemos nos 

render aos protótipos do passado, pois evoluções significativas 

ocorreram no decorrer dos anos para nos ater aos mesmos 

critérios de julgamento marcial. 

 

Outras competências pessoais devem ser apreciadas no aluno como quesito de sua aptidão 

marcial.  

 

Nós da Brazilian Martial Arts Team já atentamos 

para esta postura há mais de 4 anos, pois 

acreditamos que determinadas formas de 

avaliação não agregam ganhos ao marcialista, o 

sofrimento não induz a pessoa ao crescimento 

pessoal, ao contrário, gera frustação e 

incapacidade para encarar novos desafios. 

 

 

Prova Teórica - B.M.A.T 

Avaliadores Oficiais da B.M.A.T. 

Alunos de Kick Boxing no Exame de Graduação 



Mesmo assim estamos atento aos avanços da humanidade e já no próximo Exame de 

Graduação em junho de 2015 estaremos adotando mudanças na sua estrutura anatômica e 

conceitual.  

 

 

 

 

 

 

É evidente que não abdicaremos de certas metodologias empregadas por nossos ancestrais 

mestres marciais, pois foram através destes procedimentos que as artes marciais se 

fundamentou e se desenvolveu. 

 

Portanto fiquem atentos aos nossos ofícios que estaremos comunicando previamente quais 

serão as alterações que estaremos empregando em nossos exames de graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Feliciano e Elton Gigante 

Último Exame nos moldes antigos – Fev / 2015 



 

 

 

Nos dias atuais escutamos muitas reportagens e pessoas comentando sobre a personalização 

do treinamento nas mais diversas modalidades esportivas. É incontestável o progresso que 

muitos alunos conseguem através de um acompanhamento profissional particular. 

 

Porém, a pessoa que procura por este serviço diferenciado tem 

que se atentar para alguns fatores, pois igualmente ao 

crescente público interessado por esta prestação de trabalho 

surgiu inúmeros sujeitos sem a menor competência técnica 

para periodizar um treinamento com todas as suas variáveis. 

 

Principalmente no campo marcial, onde muitos destes professores não detém o conhecimento 

técnico científico por não possuir sequer a diplomação acadêmica em educação física. Não 

impossível, mais fica difícil aceitar que uma pessoa que não cursou uma universidade seja 

capaz de prescrever o treino de uma pessoa com perícia e prudência. 

 

Alguns lutadores amadores e profissionais se 

aventuram na arte de ensinar quando se sabe que 

o competidor não é o profissional mais indicado 

para esta função, haja visto que estes mesmos 

possuem seu próprio treinador para direcionar 

seus treinamentos. 

 

Somente pessoas estudadas com conhecimento científico e empírico nas artes marciais é 

capaz de corroborar com seus clientes de forma efetiva e confiável. 

 

Até porque a grande maioria que contrata os serviços de personal 

trainer ou fighter não tem como objetivo a profissionalização no 

segmento das lutas, e sim um incremento na sua qualidade de 

vida, sem excessos ou riscos. 

 

Se você deseja antecipar os resultados com precaução e diversidade nos treinos o personal é 

o melhor caminho para esta finalidade. Contudo se certifique da idoneidade do mesmo, sua 

qualificação profissional e acadêmica e se suas competências atendam seus reais objetivos. 



 

Validados estes requisitos, certamente ele satisfará seus anseios com maestria. Pois, quanto 

mais personificado for o treinamento maior a obtenção de resultados com a solidez e o 

respaldo que o ser humano merece. 

 

O treino deverá ser estruturado de acordo com a necessidade e 

capacidade biológica do indivíduo, com exercícios específicos 

da modalidade e atividades físicas extras que complementam 

sua performance atlética. 

 

Um ótimo programa de treino deve gerar desequilíbrios orgânicos constantes de modo que as 

adaptações provenientes da homeostase beneficiem o sujeito com ganhos consideráveis no 

seu desempenho esportivo. 

 

Para que isto ocorra faz-se necessário um acompanhamento amplo com coleta de dados 

antropométricos e biofísicos, testes avaliativos de força, flexibilidade, agilidade, velocidade e 

outros. Mensurações da aptidão cardiovascular e respiratória, e análise de seu 

desenvolvimento técnico através de filmagem ou outro método capaz de promover 

comparações visuais. 

 

Se possível agregar o conhecimento de outras 

áreas afins, como nutricionista esportivo, 

fisioterapeuta, cardiologista, psicólogo e geriatra se 

for o caso. Uma equipe multiprofissional é a 

garantia de sucesso. 

 

Nós da Brazilian Martial Arts Team 

oferecemos o serviço de Personal Fighter, 

atendendo uma seleta classe de 

esportistas que buscam através do 

treinamento personalizado em artes marciais, uma melhor qualidade de vida. 

 

Para conhecer as competências de nossos profissionais, acesse o site www.bmat.com.br e 

clique no link > membros > professores, ou visite a home page do Sensei Marcio Machado – 

www.personalmarciomachado.com.br . 

 

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


 

 

Dia 08 de fevereiro o CEU Cidade Dutra foi palco de mais um grandioso evento da Brazilian 

Martial Arts Team equipe de lutas fundada e presidida pelo prof. Sensei Marcio Alberto 

Machado, faixa preta em Kick Boxing, Karatê-do e Defesa Pessoal Urbana. 

 

Foram 57 formandos distribuídos nas diversas 

graduações marciais em duas modalidades de 

luta. O público também se fez presente 

ocupando boa parte das 620 poltronas do 

anfiteatro compartilhando momentos de muita 

emoção com nossos marcialistas. 

 

Após o pronunciamento do diretor Marcio, cada aluno 

adentrou ao tablado mediante uma expressiva salva de 

palmas para colar grau de acordo com a hierarquia de faixas 

estipulada pela B.M.A.T. 

 

Foram entregues as faixas de graduação que representam o nível de vivência de cada aluno 

nas artes marciais, o diploma personalizado com chancela da equipe, a carteira de associado e 

um brinde especial. 

 

Como o contingente de graduandos era grande, foi feita a seleção dos alunos que estariam se 

apresentando publicamente. O anuncio foi feito no presente momento criando uma expectativa 

por parte dos participantes do evento. Logo em seguida tivemos o juramento do competidor 

que foi enunciado pelo professor de Kick Boxing Valdir Americano, faixa preta ( Ni-Dan ). 

 

 

 

 

 

 

Anfiteatro Lotado – Fev / 2015 Diretor e Fundador: Marcio 

Hino Nacional Brasileiro Patriotismo Nacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças também foram homenageadas por sua dedicação e desenvoltura nas aulas 

aferindo-as mais incentivo a prática marcial. Para esta nobre missão foi convidado o prof. 

Sensei Sergio Barros, faixa preta - 3° Dan no estilo Shotokan de karatê, que entregou a 

medalha de honra ao mérito a cada marcialista mirim. Depois Sensei Sergio Barros discursou 

sobre sua experiência e os benefícios da artes marciais em sua vida. 

 

As mulheres também tiveram seu preito em 

virtude de suas qualidades guerreiras e por 

antecipação ao dia internacional das mulheres 

comemorado no dia 08 de março. Todas 

receberam uma linda rosa representando 

simbolicamente a ternura do sexo feminino. 

 

A festa marcial iniciou com a apresentação de kata do karateca Gabriel Coltro de 12 anos, que 

mesmo jovem já se tornou uma referência de superação com seus colegas de treino. 

 

Eduardo Feliciano e Danilo Vicente fizeram o primeiro 

combate de Kick Boxing do dia na classificação de Low 

Kicks, onde os chutes são permitidos acima da articulação 

do joelho. 

 

Homenagem as Crianças - Medalhas 

Convidado: Sensei Sergio Barros 



As alunas Cris Pereira e Crys Arruda demonstraram toda competência feminina num combate 

acirrado envolto a golpes fortes revelando a força da mulher nas lutas marciais. 

 

 

 

 

 

Marcio Dias Machado executou brilhantemente os katas Geksai Day San e Pinan Shodan no 

estilo Shorei Ryu, sendo este uma das escolas mais antigas do karatê mundial. 

 

Pedro Saldanha da academia Ação Expressão e Victor Ribeiro da Arena Vital perfizeram um 

combate equilibrado. 

 

 

 

 

 

Logo em seguida houve a luta das irmãs Fernanda Assunção e Flavia Amendola, uma 

excepcional apresentação técnica com todos os conteúdos ensinados com muita destreza de 

ambas. Foi lindo vê-las lutar...!!! 

 

Os pequenos Bruno Araujo ( 10 anos ), Carlos Brito ( 9 anos ) e Henrique Nunes ( 7 anos ) 

apresentaram pela primeira vez em nosso evento o kata em equipe de crianças, tarefa nada 

fácil mais que cumpriram com capacidade. 

 

Hélio Gabriel e Carlos Costa ambos do CEU Cidade Dutra, lutaram kick boxing muito bem 

apesar de Hélio negligenciar a postura de guarda em algumas ocasiões. 

 

Gerson Alves aluno mais graduado da equipe na 

modalidade de Karatê-do, exibiu os katas Geksai Day Shi e 

Pinan Yondan. 

 

Homenagem as Mulheres - Flores Time Feminino da B.M.A.T. 

Juramento do Competidor 
Sensei Valdir 



Dentre os combates femininos nenhum teve mais trocação do que a luta entre Jessica Marques 

e Gisele Aparecida, o público foi ao delírio com a combatividade das meninas. Foi Show...Valeu 

demais...!!! 

 

Como sempre nosso amigo Mestre Macedo – Kung Fu 

esteve presente com seus alunos abrilhantando nosso 

festival com uma exuberante exibição de Tai Chi Chuan. 

Nossos sinceros agradecimentos ao Mestre Macedo pela 

colaboração as artes marciais. 

 

O primeiro combate de karatê ficou a cargo de Henrique Nunes e Carlos Brito amigos de treino 

na academia São Jorge. 

 

Gerson Alves e Gabriel Coltro alunos da academia 

do Jacaré expuseram o kata Geksai Day It em 

dupla, com muita qualidade técnica. 

 

Felipe Gonzaga realizou o primeiro kata na 

graduação de faixas denominado Kihon Kata. 

 

Juliana James e Jessyca Araujo se confrontaram na disciplina de Light Contact onde os golpes 

não podem ser potentes e a destreza técnica é valorizada. 

 

Marcio Dias Machado filho do Sensei Marcio retornou ao palco para 

apresentar os katas Pinan Sandan e Geksai Day Shi, com muita segurança 

e firmeza requisitos indispensáveis a uma bela apresentação de kata. 

 

O público ficou em silêncio para assistir à apresentação do professor Marcio Machado ( Faixa 

Preta - 1° Grau ) e Valdir Americano ( Faixa Laranja - 3° Nível ). Com muita perícia prof. Marcio 

explanou métodos de autodefesa urbana com 

aplicações em diversas situações de ataque de 

agressão física, faca e utilização de armas de fogo 

como fuzil armamento utilizado pelas forças armadas 

em operações de alto risco como guerra. 

 

Jessica Marques e Gisele Aparecida 

Mestre Macedo – Tai Chi Chuan 

Bruno e Carlos 

Colaboradores da B.M.A.T 



Marcela Guimarães, 6 anos foi 

exuberante na sua mostra do Kihon Kata 

que apesar da pouca idade sobe fazê-lo 

muito bem. 

 

Eduardo Cavalcanti ( CEU Cidade Dutra ) e Gean Lima ( Arena Vital ) lutaram dignamente na 

classificação Light Contact, os dois são crianças na idade de 12 anos. 

 

Bruno Araujo e Carlos Brito lutaram o Semi Contact classificação de 

luta do karatê-do denominada Shiai Kumite. Crianças de alto valor 

técnico. 

 

Julia Amarante de apenas sete anos perfez o Kihon Kata sorridente característica marcante 

desta pequena karateca infantil. 

 

Rogério Pereira ( Faixa Azul Escuro - 4° Kyu ) e Elton Soares ( Faixa 

Roxa - 2° Kyu ) finalizaram as apresentações de combate com uma luta 

com golpes avançados e paridade em suas habilidades. Contudo vale 

destacar a evolução de Elton Soares ( Gigante ) que nos últimos meses 

tem demonstrado grande dedicação aos treinos de Kick Boxing. 

 

Finalizando o evento tivemos a premiação dos melhores alunos da equipe de 2014, onde cada 

homenageado recebeu um troféu honroso pelas suas performances e méritos no campo das 

lutas. 

 

Melhores Alunos 2014 

Gy Vieira 



 

 

Por Marcio Machado 

 

Muitos almejam conquistar a sonhada “ Faixa Preta ”, pois acreditam que possuí-la lhe 

conferirão status e respeito absoluto na comunidade marcial. 

 

O fato de pensar desta maneira já é um forte indício que esta 

pessoa pouco sabe sobre as incumbências que tangem o 

detentor desta imponente graduação. Ainda mais nos dias 

atuais onde o comércio de faixas por entidades e professores 

são cada vez maiores. É inaceitável que praticantes com 

pouco tempo de treino adquiram a respectiva graduação sem 

o devido desenvolvimento pessoal nas artes marciais.  

 

Percorrer todas as etapas estipuladas no processo de aprendizagem marcial garantirá ao 

praticante sua plena formação sem o pretenciosismo soberbo de sua ignorância ambiciosa. É 

um erro desejar algo apenas pela grandeza da representatividade que isto possa ter, temos 

que nos dedicar em nossas conquistas pela causa e paixão que nos move a sua obtenção. 

 

O Faixa Preta sem alicerce inevitavelmente cometerá erros 

na sua trajetória como marcialista, pois este não foi 

devidamente preparado para assumir as responsabilidades 

inerentes ao cargo que lhe foi conferido. 

 

A possibilidade dele se tornar um sujeito prepotente e egocêntrico será enorme, porque ele foi 

induzido a acreditar que sua cobiça está acima de sua capacidade. 

 

Quanto mais orientado e preparado for o candidato a Faixa 

Preta maior será sua proficiência para exercer o ofício da 

nobre graduação com todas as suas missões e deveres. 

 



Quando o aluno se gradua nas artes marciais carrega consigo a responsabilidade de bem 

representar a comunidade marcial.  

 

Ele deverá ser fiel aos princípios ético marciais, 

lecionar com prudência, promover o 

conhecimento alheio, propagar o bem e a 

cortesia, transmitir técnicas de luta com sensatez 

e disseminar as artes marciais. 

 

Sua evolução como Faixa Preta deverá acontecer gradualmente de acordo com seu 

desenvolvimento técnico e mediante sua colaboração ás artes marciais. Esta contribuição terá 

que ser vasta e permanente, sem interesse pessoal ou financeiro. 

 

Para colaborar o Faixa Preta ( Yudansha ) 

precisará prestar inúmeros serviços a sua 

modalidade marcial divulgando sua origem, 

filosofia e seus benefícios. Ajudar seus colegas 

marciais e estabelecer vínculos de 

companheirismo com eles. 

 

Afinal, ser “ Faixa Preta ” não é ostentar um pano envolto na cintura com a cor negra, é 

estabelecer uma relação íntima e direta com as artes marciais em todos os seus âmbitos, é 

vivenciar sua doutrina diariamente com veemência, é incorporar sua docência com modéstia e 

perícia, é cumprir seu desígnio com a máxima idoneidade.....SER FAIXA PRETA É SAGRAR 

SUA ARTE MARCIAL...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Todos os eventos públicos promovidos pela Brazilian Martial 

Arts Team – B.M.A.T., fazemos a arrecadação de alimentos 

não perecíveis, brinquedos e roupas em bom estado de 

conservação para serem doados a entidades filantrópicas 

que cuidam de crianças vítimas de maus tratos, abandono e 

acometidas por violência doméstica e sexual. 

 

Criteriosamente avaliamos as instituições mais necessitadas e 

que prestam um serviço de qualidade e zelo com os menores 

abandonados. A cada arrecadamento colaboramos com estas 

doações sempre diversificando a entidade beneficiada no intuito 

de abranger o maior número possível destes abrigos sociais. 

 

Desde a fundação da B.M.A.T em 2008 desenvolvemos a filantropia 

social tentando amenizar a carência deixada pelos pais e órgãos 

públicos do país. 

 

Durante estes seis anos de existência 

arrecadamos e doamos mais de 1.300 

quilos  ( 1,3 Toneladas ) de alimentos não 

perecíveis, além de roupas e brinquedos, favorecendo 14 entidades 

assistências de crianças carentes e abrigo de idosos. 

 

São elas: Casa André Luiz, Associação Cristã de 

Casais – Vila Acalanto, LALEC – Lar, Amor, Luz e 

Esperança da Criança, Associação Beneficente “ A 

Mão Branca ” de amparo aos Idosos, Casa Lar Sonho 

de Criança, SOBEI – Sociedade Beneficente 

Equilíbrio de Interlagos, LACE – Núcleo de Ações 

para a Cidadania na Diversidade, Lar São Vicente de Paulo de Tatuí, Casa de Apoio Raio de 

Luz, Associação Maria Helen Drexel, Ação Social Santa Rita de Cássia, Casa da Criança Santo 

Amaro – GROSSARL, Instituto Saica Pilar e Saica Arco Íris. 

 



Informações adicionais e documento comprobatório de todas as 

doações podem ser vista em nosso site: www.bmat.com.br – link > 

Filantropia Social. 

 

Continuaremos com nossa missão de 

ajudar ao próximo, pois somente através da cidadania 

conduziremos o país a uma igualdade social. 

 

 

Obrigado a todos que juntamente com a diretoria 

da B.M.A.T. se solidariza conosco nesta nobre 

causa doando gentilmente os alimentos que 

nutrem tantas crianças e idosos carentes. 

 

Oss...!!! 
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A Brazilian Martial Arts Team estará promovendo no dia 19 de julho no suntuoso anfiteatro do 

CEU Cidade Dutra seu grandioso evento que corteja os alunos aprovados no Exame de 

Graduação. 

 

A cerimonia destina-se a colação de grau onde cada aluno receberá sua faixa de graduação e 

diploma correspondente a sua vivência marcial de acordo com hierarquia estipulada pela 

B.M.A.T.  

 

A lista de convocados será divulgada no domingo dia 31 de maio em nosso site. 

 

No mês subsequente será realizado as avaliações física, técnica e teórica já no novo padrão na 

qual estaremos antecipadamente divulgando as referidas mudanças, mas adiantamos que o 

novo formato atenderá as exigências vigentes em 2015, cujos requisitos podem ser 

averiguados na página da equipe na web no link Outorga de Faixas. 

 

Também estaremos modificando o sistema de avaliação, com menos exercícios físicos e 

técnicos valorizando os potenciais do marcialista em outra perspectiva técnica. 

 

Estas alterações visam acompanhar as futuras tendências na área esportiva profissional, 

considerando sua preponderante evolução técnica científica.  

 

Entendemos que outras configurações avaliativas podem ser utilizadas valorizando cada vez 

mais a essência das artes marciais e os conteúdos praticados em aula, além disto, 

pretendemos explorar o artista marcial em todas suas facetas em prol do enriquecimento 

humano. 

 

Sendo assim, associado B.M.A.T. envolva-se neste novo projeto desenvolvido exclusivamente 

para enaltecer suas virtudes e habilidades com o louvor que você merece 

 



 

 

Poucos são os artistas marciais que cultivam o hábito de estudar, como 

se isto não fosse importante para sua gênese marcial. Acreditam que 

todo o aprendizado se faz encima do tatame ou de um ringue, esquecem 

que para se desenvolver e ensinar lutas é necessário minimamente 

possuir conhecimentos básicos em biomecânica, anatomia, fisiologia 

humana, psicologia desportiva, motricidade e tantas outras disciplinas acadêmicas que 

abarcam o corpo humano. 

 

Importante lembrar que nossos ancestrais mestres eram exímios 

estudiosos e que seus admiráveis feitos no campo marcial foram 

abalizados por incansáveis explorações na enciclopédia da vida. 

 

Além da formação em educação física outras fontes do saber 

podem ser exploradas pelos marcialistas que desejam aprimorar 

seus conhecimentos. Atualmente existem inúmeros livros na área 

esportiva e de lutas, milhares de vídeos na internet embora 

alguns sem nenhum fundamento técnico, intercâmbios entre 

equipes e modalidades, etc. 

 

A universidade Gama Filho foi pioneira em criar a primeira Pós Graduação em Lutas e Artes 

Marciais, fato histórico neste segmento antes entregue ao empirismo de seus praticantes. Não 

que isto tenha sido insignificante na educação de vários marcialistas do passado, pois 

evoluímos através dos tempos baseado nestas experiências. 

 

Depois da destituição da Gama Filho pelo MEC, a universidade Estácio de Sá assumiu este 

compromisso de propagar as pesquisas nas lutas de forma científica e complementar os 

estudos informais do tatame ou ringue. 

 

Mesmo com todas estas vertentes de aprendizado alguns 

relutam em entender a importância de aprofundar-se nos 

saberes marciais que as universidades oferecem aos seus 

praticantes.  



 

Abril – Treino Especial no Parque do Nabuco ( Prof. Valdir Americano ) 

Abril – Fórum de Debates sobre Artes Marciais ( Prof. Marcio Machado ) 

Maio – Curso de Formação de Monitores e Professores 

Maio – Divulgação da Lista de Convocação para Exame de Graduação 

Junho – Treino Especial no Parque Ibirapuera – Filmagem Clip ( Profs. Marcio e Valdir ) 

Junho – Exame de Graduação ( Avaliações Física, Técnica e Teórica ) 

Julho – Colação de Grau ( CEU Cidade Dutra ) 

Para maiores informações consulte periodicamente nosso site – www.bmat.com.br 

 

 

 

É difícil acreditar que em pleno século XXI uma minoria de faixas pretas são formados em 

educação física e muito menos com alguma pós graduação em seu currículo acadêmico. 

 

 A equipe B.M.A.T., prima por sua qualidade de ensino oferecendo 

embasamento aos seus monitores com cursos relacionados a área 

das lutas e adjacências, e seus professores são formados ou estão 

graduando em educação física. 

 

Fato confirmado pelos exames físico, técnico e teórico aplicados 

durante processo de transferência de graduação como requisito para 

sua evolução nas artes marciais. Também foi criado pelo diretor da 

equipe Sr. Marcio Machado que é formado em educação física e 

fisioterapia e que está cursando sua quarta pós graduação uma lista 

de cumprimentos para serem preenchidos pelos associados da 

B.M.A.T para obtenção de graduação, principalmente na categoria 

de Faixa Preta. 

 

Destacamos que o professor Marcio é um dos poucos artista marcial em território brasileiro 

detentor da titulação de especialista em Lutas e Artes Marciais diplomado na Pós Graduação 

pela Universidade Estácio. 

 

Para verificação destas valências pessoais e acadêmicas basta acessar nosso site 

www.bmat.com.br  no link > Outorga de Faixas.   

Sensei Marcio Machado 

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


 

Desde os primórdios da humanidade o homem desenvolve técnicas de                                                  

autodefesa no intuito de assegurar sua sobrevivência no planeta, e isto não tem sido diferente 

dos dias atuais, pois estamos constantemente sujeitos a violência urbana presente 

principalmente nas grandes cidades. 

 

Diante deste fato cada vez mais tomamos medidas de segurança, afim de 

inibir ações que venham nos prejudicar. Além disto, estamos expostos as 

agressões físicas nas ruas e domicílios, seja de delinquentes ou de 

pessoas de nosso âmbito pessoal. 

 

Automóveis blindados, câmeras de filmagem, muros altos, grades, cercas 

elétricas,....são algumas das medidas que nós brasileiros adotamos para nos proteger, mas 

infelizmente não podemos nos cercar numa redoma de aço achando que estamos 

resguardados. 

Cada vez mais pessoas procuram as artes marciais como meio de 

se autodefender de ataques de sujeitos maléficos que aterrorizam 

nossa tranquilidade. Pois ela afere ao seus praticantes 

“possibilidades” de anteparo contra as ações destes marginais. 

 

  A melhor maneira para obtenção destes recursos preventivos são as 

modalidades marciais voltadas para defesa pessoal urbana, pois seus 

estudos e práticas são voltados para esta finalidade específica, defender 

sua própria sobrevivência. 

 

Ela não poupa o inimigo, faz uso de todos os mecanismos 

imagináveis para utilizar nas suas ações defensivas. Mesmo 

assim isto não garante total sucesso nas suas empreitadas, outras 

variáveis deve ser consideradas no momento de perigo.  É 

verdade que quanto mais treinado for o praticante maiores serão 

sua chance de êxito. Portanto conhecer técnicas marciais podem lhe ajudar num momento de 

ameaça.  

 



Existem várias modalidades de defesa pessoal, escolha aquela que vá de 

encontro com seu perfil e necessidade, opte por uma que ofereça 

variedade de golpes e englobe fundamentos técnicos de outras disciplinas 

de artes marciais. 

 

Que instrua sobre o gerenciamento do momento considerando-se as possibilidades de risco 

iminente e verse sobre o controle psicológico exercido pela pressão da situação. 

 

As ações tem que ser simples e efetivas afim de atender a 

todos independentemente do genótipo do praticante. 

Principalmente se a praticante for do sexo feminino onde a 

mesma não dispõe de força compatível do agressor. 

 

Aliás elas são maioria nas aulas de defesa pessoal        

( Self Defense ), pois aprendem a se defender, 

exercitam o corpo, administram a ansiedade, 

desenvolvem o autocontrole, adquirem condicionamento 

físico, ganham autoconfiança e tonificam a musculatura. 

 

A Brazilian Martial Arts Team – B.M.A.T., possui em seu currículo de modalidades a Defesa 

Pessoal Urbana, especialidade destinada à autodefesa desenvolvida pelo professor Marcio 

Alberto Machado, baseado nas suas experiências em lutas, na vivência como segurança e em 

seus estudos nas artes marciais.  

 

Todavia estamos sempre atualizando nosso acervo absorvendo conteúdos 

técnicos de outras modalidades marciais através de pesquisas e intercâmbios 

com outros professores e mestres consagrados do ramo das artes marciais. 

 

Há três formas de você aprender estas valiosas técnicas de autodefesa com nossa equipe, por 

meio das aulas oferecidas nas academias conveniadas, cursos ministrados por nossos 

professores e aulas particulares instruídas individualmente ou em dupla, sendo esta a melhor 

opção para aqueles que almejam uma rapidez e melhor qualidade de aprendizado. 

 

Para maiores esclarecimentos acesse nosso site www.bmat.com.br > link modalidades > 

defesa pessoal ou entre em contato com nossa diretoria técnica pelo e-mail 

contato@bmat.com.br . 

http://www.bmat.com.br/
mailto:contato@bmat.com.br


 

 

Foi realizado no dia 14 de março no CEU Cidade Dutra um fascinante evento marcial 

organizado pelo Mestre Macedo um dos maiores expoentes do Kung Fu Paulista. 

 

 

Macedo conseguiu a difícil tarefa de reunir vários 

professores e alunos de diversas modalidades de 

luta. Algo que somente uma pessoa respeitada no 

cenário marcial consegue fazer, pois ainda hoje 

existe a disputa e o partidarismo singular por parte 

de alguns dirigentes do esporte. 

 

De longa duração o evento contou com a apresentação de 

diversas modalidades marciais representadas pelos seus 

professores e alunos. Lá estiveram presente nomes notáveis 

das artes marciais que representam a comunhão entre as 

equipes e as várias lutas que perfazem o cenário dos 

esportes de combate. 

 

Houve apresentações de Taekwondo luta originária da Coréia, Aikido com Sensei Miranda e 

seus discípulos, Jiu Jitsu, Karatê com o professor José Carlos e uma belíssima apresentação 

de Muay Thai com Mestre Cristiano e seus alunos. 

 

 

 

A Brazilian Martial Arts Team esteve presente com seus associados Gerson Alves                     

( Faixa Roxa ), Gabriel Coltro e Bruno Araujo estes do Karatê estilo Shorei Ryu, e os Kick 

Boxers Eduardo Feliciano ( Faixa Verde ), Willames Silva - 4° Kyu e Alex Gonzaga. 

 

Apresentação de Tai Chi Chuan 

Cozinha Oriental: Pastel e Yakissoba 

Apresentação de Aikido com Sensei Miranda e seus alunos no CEU Cidade Dutra 



A narrativa das apresentações ficou sob o comando do diretor da B.M.A.T., Sensei Marcio 

Machado. Professor Valdir Americano ( Faixa Preta – Nidan ) também esteve presente 

abrilhantando o evento com sua presença. 

 

 

 

No transcorrer houveram várias apresentações de Mestre Macedo e seus fiéis alunos nas 

disciplinas de Kung Fu, Tai Chi Chuan e Wing Tsun. Vale ressaltar que o ambiente foi todo 

decorado remetendo a cultura oriental chinesa. 

 

 

Parabéns ao Mestre Macedo pela admirável iniciativa em promover as artes marciais e melhor 

unir os comandantes e praticantes dos esportes de luta em uma confraternização respeitosa e 

amigável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerson Alves 
Willames e Eduardo Feliciano 

Alex Gonzaga e Willames 

Kick Boxing 
Apresentação Técnicas Livre 

Bruno Araújo 

Equipe: Brazilian Martial Arts Team 



 

Todos os anos a Brazilian Martial Arts Team através de seu corpo diretivo homenageia os 

associados que mais se destacaram no decorrer do período. 

Nosso objetivo é enaltecer estes artistas marciais que no transcorrer de 2014 foram os mais 

aplicados e que conseguiram obter o maior desenvolvimento técnico e pessoal nas artes 

marciais. 

Vários critérios são levados em consideração para indicarmos o aluno ao admirável título, pois 

seu desenvolvimento deverá ser íntegro constituindo todos os aspectos essenciais de um 

completo marcialista. 

Fatores como frequência em aula, atrasos, companheirismo, respeito, progresso nas técnicas, 

cortesia, crescimento pessoal, colaboração com a equipe, divulgação da modalidade, estar 

uniformizado e participação nos eventos da B.M.A.T. são alguns dos requisitos exigidos. 

Segue abaixo os nomes dos indicados e as devidas colocações: 

 

Campeão: Elton Soares Braga – Academia Pedro Gym 

 

Vice Campeão: Gerson Alves – Academia do Jacaré 

Terceiro Colocado: Robson Almeida – Academia Arena Vital 

Quarto Colocado: Fernanda Amendola – Academia Ação Expressão 

Quinto Colocado: Jessyca Araujo – Academia Oxy Fitness 

Sexto Colocado: Felipe Sousa – Academia São Jorge ( Kick Boxing ) 

Sétimo Colocado: Eduardo Feliciano – CEU Cidade Dutra 

Oitavo Colocado: Bruno Araujo – Academia São Jorge ( Karatê-do ) 

 

 

 


