
Gir
lian

i M
art

ins
    

    
    

Ar
qui

vo 
pes

soa
l

K
IC

K
B
O

X
IN

G
    

    
   A

rqu
ivo

 pe
sso

al

Carlos Silva 
impulsionando o Kickboxing na América Lati na

Diretor da ISKA 
na América 
Lati na há anos 
auxilia lutadores 
brasileiros a 
competi rem 
no US Open

O O grão-mestre brasileiro Carlos Roberto Silva car-
rega no sangue nordesti no a garra, a disposição e a 
coragem, qualidades fundamentais na biografi a de 
qualquer arti sta marcial. 

Natural de João Pessoa, na Paraíba, é o introdutor do 
Kickboxing no estado, presidente da Confederação Brasileira 
de Kickboxing Tradicional e diretor da Internati onal Sport 
Karate Associati on (ISKA) na América Lati na.

Detém o � tulo de 10º dan em Kickboxing, 9º dan em Ka-
rate Shorin-ryu, 5º dan em Hapkido, kru em Muay Thai e o 1º 
dan em Taekwondo Kukkiwon e Karate Shotokan. 

Está envolvido com artes marciais desde os oito anos, tan-
to que integrou várias enti dades no Brasil. Criou a Federação 
de Kickboxing do Estado da Paraíba, mais tarde, bati zada de 
Federação de Kickboxing Full Contact do Estado da Paraíba, 
fundou a Confederação Brasileira de Kickboxing Tradicional e 
introduziu o PKA Worldwide na América do Sul.

Após a sólida vivência em solo nacional, mudou-se para os 
Estados Unidos há muitas décadas, onde é membro de diver-
sas organizações mundiais.

Além da ISKA, parti cipa da United States Karate Allian-
ce (USKA) World Mixed Marti al Arts Organizati on nos EUA 
(WOMA), Internati onal Hapkido Combat (IHC), United States 
Muay Thai Associati on (USMTA), United States Karate Federa-
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Prêmio do Hall da Fama dos EUA, das mãos de Jessie Bowen.
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tion (USKF), United States Martial Arts Association (USMAA), 
Professional Karate Association (PKA), AMAAF, entre outras. 

De acordo com o grão-mestre, a finalidade é desenvolver 
as modalidades no cenário mundial. “Participo de 29 entida-
des ao todo. Eu amo as artes marciais, pois são a razão de mi-
nha existência profissional. Procuro ajudar no que posso para 
o desenvolvimento delas e dos esportes de combate”, explica.

De todas, a ISKA é a mais exige tempo. No momento, 
divide-se entre organizar, apoiar, disseminar e promover 
o Kickboxing, além de participar de todo processo de 
estruturação de liderança desportiva. “Nós estamos 
terminando de uniformizar os professores (nível nacional), 
produzir o manual do professor e após a pandemia de 
coronavírus, promoveremos grandes eventos no Brasil”, avisa.

ISKA NA AMÉRICA LATINA
Existente em várias partes do mundo, a ISKA tem uma 

boa atuação, sobretudo, na América Latina, mas é claro, que 
o nível pode melhorar. “Temos campeões pan-americanos, 
na Argentina e no último torneio paulista contamos com a 
participação expressiva de mais de mil atletas. Sobre o Brasil 
em geral, ele pode ofertar muito mais ao mercado profissio-
nal de Kickboxing. Se quisermos dar uma nova perspectiva 
ao país, precisamos continuar trabalhando duro para trazer 
inovações em termos de equipamentos, torneios, seminários 
com grandes nomes do esporte mundial e feiras de negócio 
para a área de academias. A parceria com a Bueno Editora e 
com várias Confederações Brasileira renderá bons frutos e 
proporcionará aos lutadores a oportunidade que esperam há 
tanto tempo”, contextualiza.

AÇÕES PÓS-PANDEMIA 
Em 2020, em razão dos efeitos do coronavírus, os planos 

no Brasil tiveram que ser adiados para o ano seguinte, para 
garantir a segurança de todos. “Esperamos que em 2021 pos-
samos colocar em prática o calendário definido para 2020. 
Enquanto a situação não normaliza, estamos aproveitando a 
tecnologia para fazer eventos virtuais de kata, homenagens e 
hall da fama. O último evento online foi a comemoração do 
aniversário de Chuck Norris, que estampou a capa do livro 
Martial Arts: Masters & Pioneers (Artes Marciais: Mestres e 
Pioneiros, em português), do qual tive a honra de participar, 
ao lado de mais de 11 brasileiros”, conta.

US OPEN
Há mais de 10 anos na direção da ISKA – América Latina, 

Carlos Silva auxilia lutadores brasileiros a competirem no US 
Open, tido como o maior torneio de lutas do planeta. “Todos 
os anos viabilizamos o sonho desses lutadores. Com o nosso au-
xílio, eles estão disputando também eventos no Japão, Argen-
tina, Chile, Bolívia, México, Trindade e Tobago, etc. Essa ação 
não permite apenas que cresçam profissionalmente, mas cola-
bora para que tenham o direito de disputar bolsas satisfatórias 
e prêmios atrativos. Os atletas precisam ser estimulados para 
mostrar o que o Kickboxing tem de melhor”, finaliza.
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Com Benny “The Jet” Urquidez, a lenda do Kickboxing.

Com Jeff Smith, o maior expoente do TKD Norte Americano.

Com o presidente mundial da ISKA, Cory Schafer.


