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R
icardo Serravalle Guimarães, 4º Dan em Kickboxing, começou 
a se interessar pelas artes marciais ainda na infância, influen-
ciado por heróis de quadrinhos e televisão, e por um tio, tido 
como um exímio praticante. Filmes de sucesso como Rocky 
Balboa e o Grande Dragão Branco alicerçaram  esse processo.

Após treinar Hapkido, aprendeu Kickboxng. O primeiro 
professor desta arte foi Antônio Carlos de Oliveira, que o orientou até a faixa 
verde. Com a interrupção das aulas, desanimou, porém, o que parecia ser um 
grande problema, tornou-se um trunfo, pois ele percebeu uma oportunidade e 
passou a conhecer outros estilos do esporte.

Treinou assim com grandes Mestres e professores em vários estados brasi-
leiros, adquiriu muitos conhecimentos e, em 1995, formou-se faixa preta pela 
International Sports Kickboxing Association - ISKA, uma das maiores e mais 
reconhecidas entidades do mundo. Logo, passou a dar aulas em diversas aca-
demias de Salvador. Nessa época, aprendeu o Jiu Jitsu por meio dos mestres 
e irmãos Ricardo e Edson Carvalho, que ampliaram os seus conhecimentos 
técnicos e valores morais sobre as artes marciais.

Quando foi morar em São Paulo, conheceu o campeão mundial Éder Jofre, o 
responsável por ter lhe encaminhado ao Centro Olímpico da Aeronáutica. Duran-
te esse período, integrou a equipe de Boxe Olímpico. Ao retornar à Bahia, conti-
nuou os treinamentos de Kickboxing e Muay Thai. Em busca do aperfeiçoamen-
to marcial, participou de diversos cursos promovidos por grandes personalidades.

No decorrer dos anos, surgiram vários convites para lutar em campeona-
tos. O atleta tornou-se um campeão muito respeitado, não apenas dentro, mas 
fora dos ringues. A prova disso é que foi convidado pelo então presidente da 
ISKA na América do Sul para representar a entidade na Bahia.

Em 2003, fundou a Federação Baiana de Artes Marciais e Esportes de Com-
bate (FEBAM). Dois anos depois, consolidou ainda mais a carreira de dirigente 
esportivo por meio de um projeto intitulado de FEBAM na Comunidade, que 
oferece diretriz marcial a crianças e adolescentes de baixa renda. Ao todo, fo-
ram mais de 1.000 beneficiados.

Apesar dos grandes resultados, o programa social não tem a ajuda do poder 
público, sobrevive apenas com o apoio de representantes da Federação e professores.

O esportista, que já foi diversas vezes campeão baiano de Kickboxing, além de 
campeão sul-americano, entre outros títulos, teve de interromper a carreira por conta 
de alguns acidentes. Contudo, demonstrando resiliência e superação os percalços 
foram suplantados e se aventurou em outras atividades, como o Maratonas 
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Ricardo Serravalle

Currículo
• 4º Dan em Kickboxing
• Formado em Kickboxing e Muay Thai pela ISKA
• Estudante de Jiu Jitsu | Karate Kyokushin 
Cartel amador: 
  19 lutas| 17 vitórias (17 nocautes) | 01 “no contest” | 01 derrota
• Cartel Profissional: 04 lutas | 03 vitórias| 02 nocautes | 01 derrota 
• Fundador | vice-presidente | presidente da Federação Baiana de Artes Marciais e
   Esportes de Combate - FEBAM
• Autor do projeto FEBAM na Comunidade
• Autor do livro Ensinamento dos Mestres. Os Benefícios das Artes Marciais ao 
  Alcance de Todos
• Integrante da equipe de Boxe Olímpico do Estado de São Paulo
• Curso de Atualização Técnica | Mestre Isaul “Torrão” Soares
• Curso de Atualização Técnica | Muay Thai | Mestre Álvaro de Aguiar
• Ministrante de Curso de Defesa Pessoal para Polícia Civil
• Workshop de Muay Thai: Ben Berghman (campeão holandês e europeu de Muay Thai)
• Seminário de Kickboxing Ichigeki | Shihan Francisco Filho
• Seminário de Karate Kyokushin | Shihan Francisco Filho
• Prof.de Full Contact Acad. Pedra Filho | Edson Carvalho | Márcio Freitas 
   | Gym Estética/ World Fitness Center 
• Professor de Boxe na academia Boxe Elite 
• Professor de Thai Kickboxing na academias Templo | Sport Fitness | Koryo Dojang
• Palestrante no Seminário FTC de Artes Marciais e Educação Física
• Participação como atleta no MMA / V - Vale Tudo Gladiador
• Ministrante | Primeiro Seminário de Técnicas | Thai Kickboxing

Aquáticas e Triatlo, chegando inclusive a completar grandes provas como a 14Bis, 
Mar Grande Salvador e o Ironman, a maior prova da modalidade na América Latina.

Atualmente o Mestre foca o seu trabalho nos princípios do Budo, aprimo-
rando as virtudes explicitadas em seu livro intitulado: “Ensinamentos dos Mes-
tres. Os Benefícios das Artes Marciais ao Alcance de Todos”, executando assim a 
atividade marcial em conjunto com o desenvolvimento espiritual.
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Conquistas
• 1º no ranking da ISKA na América do Sul | Kickboxing | Full Contact
• 3º Colocado no ranking da ISKA | Kickboxing na América do Sul
• Campeão sul-americano | Kickboxing | ISKA
• Bicampeão Baiano | Thai Kickboxing
• Árbitro e Juiz Profissional | Kickboxing | Muay Thai | MMA
• Prata | Segunda Copa Oriental de Karate
• Prata | Copa Edson Carvalho de Jiu Jitsu
• Bronze | Campeonato de Submission Wrestling

Treinador
• Título Baiano de Muay Thai com Neydson Ribeiro
• Título do Demo Strikers III (K-1) com Uanderson      
  dos Santos

Organizador, árbitro e juiz
• 5 participações no Campeonato Baiano de 
Kickboxing
• 4 no Clube da Luta FC
• 4 no Rei dos Striker’s
• 3 no Demo Fight


