
Um novo Jason 

Famoso, bem-sucedido e bastante solicitado para fotos onde passa. Essa é a imagem atual do 

lutador Rony Jason, novo astro das artes marciais. Mas todos esses adjetivos são uma surpresa 

até mesmo para o próprio atleta. O campeão da 1ª edição do reality show da Rede Globo, TUF 

Brasil, já foi mal visto na sociedade. Ele viveu o auge do preconceito sofrido pelas artes 

marciais e também confessa que ‘pisou na bola’ em algumas vezes. Em dez anos que morou 

em Mossoró, ele jamais deu um autógrafo ou foi chamado para fotos. 

Quem o conhece de hoje jamais imagina a sua fama de bad boy de pouco tempo atrás. Rony já 

extrapolou limites em baladas e saiu das regras. O próprio ex-treinador dele, Moab Freire, 

afirma que chegou a desacreditar no lutador. Segundo Moab, talento não faltava, mas o 

problema era o exagero nas baladas. Gleison Tibau, atleta de renome mundial, via o atleta 

como uma pedra preciosa que precisava ser lapidada, mas que muito disso dependia do 

próprio Jason. 

“Acreditava que ele pudesse alcançar o sucesso pelo seu talento, não por sua dedicação. Rony 

não se empenhava nos treinamentos, gostava de beber e farrear. Quando a chance apareceu, 

ele mudou. Participar da academia Team Nogueira, uma das melhores do mundo, foi uma 

virada na vida dele. Ficou mais focado e dedicado. Está aí o resultado”, revela o ex-técnico do 

atleta, Moab Freire. 

Mas Jason tem personalidade forte e admite tudo que já fez sem perder o sorriso no rosto e a 

atenção na entrevista. Para ele, o amadurecimento veio justamente por consequência dos 

erros. 

“Todos os meus erros do passado, refletem em acertos hoje. Criei imunidade, uma criança não 

pega no fogo duas vezes. Amadureci com os acertos, mas também com os erros. Tudo que já 

passei fez com que eu evoluísse e me ajudou a ver qual é o caminho certo. Por isso, Deus me 

trouxe tudo isso”, afirma o lutador. 

Rony já foi, inclusive, proibido de namorar uma garota. O pai associava a vida de lutador com 

malandragem. Além disso, as tatuagens do atleta não foram bem vistas. Jason ainda tentou 

esconder, mas de nada adiantou. 

“Isso realmente aconteceu, mas jamais vou responder com palavras. Para quem desacreditou 

de mim, minha resposta é com treino e dedicação, para me fazer um campeão e ser um 

exemplo. Tenho certeza que as pessoas que antes me viam com maus olhos, hoje torcem pelo 

meu sucesso” declara, ressaltando que todas as pessoas que desacreditaram dele foram 

importantes na sua trajetória. “Cada frase pessimista se tornou uma inspiração, para buscar a 

superação e conquistar meus objetivos”. 

Mas Jason também não pode ser visto como uma pessoa que era totalmente sem dedicação. 

Na verdade, ele extrapolava os limites, mas buscava se empenhar para continuar em forma. 

Optar pela carreira de lutador trouxe muito sofrimento e vontade de superação. A história 

dele mostra uma dedicação até mesmo sem limites. Ele deixou a cidade de Quixadá (CE) há 12 



anos, para treinar em Mossoró, já que a sua terra natal não tinha uma academia bem 

estruturada para treinar jiu-jitsu, modalidade em que ele iniciou.  

E de Mossoró ele colocou na cabeça que só sairia campeão. Rony Mariano Bezerra passou 

fome, chegou a morar em um tatame na academia Combate Real e tinha que contar com a 

solidariedade dos amigos para não sofrer ainda mais. “Eu comia os restos, o que me davam. 

Passei pelo pior que alguém pode passar, que é fome. Mas nunca pensei em abandonar esse 

meu sonho de virar um lutador de renome”, conta Rony Jason.   

“Quando eu vi Rony passando fome e morando em um tatame e sem querer voltar para a sua 

cidade, eu tive a certeza de que ele seria um grande campeão”, disse o lutador Edilberto 

Nascimento, o “Ceará”, que foi o primeiro aluno de Rony Jason a receber uma faixa preta de 

jiu-jitsu. 

A decisão de vir morar em Mossoró, no ano de 2001, foi um misto de risco e dedicação. Ele 

preferiu abdicar de viver com a família em Quixadá, onde tinha pelo menos o básico garantido, 

para se arriscar totalmente em Mossoró. 

“Eu decidi sair de Quixadá porque o ser humano tem que sonhar. Mas não adianta só sonhar, 

tem que lutar a cada dia pelo seu sonho. Só com a batalha e acreditando no seu potencial é 

que a realização acontece”, comenta Rony Jason. 

Esse não foi o único risco que cometeu como lutador. Quando decidiu iniciar a carreira no 

MMA, então conhecido como vale-tudo, em 2006, o atleta sequer tinha treinado uma 

modalidade diferente do jiu-jitsu. Para o amigo, orientador e companheiro de treinos, Blasco 

Braga, ainda não era o momento para a estreia, mas Rony estava decidido. 

“Ele foi para essa luta sem qualquer preparação específica. A principal arma foi a inteligência 

dele. Rony também sempre foi um cara atento, por isso, observava os treinos das outras 

modalidades”, comenta Blasco, afirmando que a primeira luta de Rony no vale-tudo não foi 

um show de técnica. “Ele deu só o ‘desdobro’ em pé e partiu logo para o chão e finalizou”, 

relembra. 

Apesar de encontrar melhor estrutura em relação a Quixadá, Mossoró nunca foi um lugar que 

deu estabilidade a Rony Jason. Depois de realizar quatro lutas de MMA no seu primeiro ano na 

modalidade, ele teve que esperar três longos anos para receber apoios e voltar ao cenário das 

artes marciais mistas. 

O retorno ao MMA aconteceu somente em agosto 2009 no Platinum Fight, em Natal, quando 

ele sentiu o ritmo e foi derrotado por João Paulo Rodrigues. Apesar da derrota, mostrou 

talento e fechou uma parceria logo depois com a academia Platinum, de Natal. Porém, quando 

estava vivendo um momento de auge, Rony ficou sem patrocínio novamente e teve que 

cancelar participação em eventos como Max Fight e JungleFight, que estão entre os principais 

do Brasil. 

Rony prefere não se aprofundar sobre o assunto da perda dos patrocínios, mas reconhece que 

foi o pior momento da sua carreira profissional, já que estava em uma crescente muito grande 

e se viu desamparado. 



O amigo e companheiro de treinos, o lutador potiguar Patrício Pitbull, foi quem trouxe uma 

nova chance para Jason. Pitbull conseguiu agendar uma luta para Rony no Face to Face 4, em 

abril de 2011, evento que é promovido pela lenda do MMA, Rodrigo Minotauro, com o intuito 

de descobrir novos talentos. Com a certeza de que poderia ser a última grande chance na 

carreira, Rony entrou com toda garra para encarar o mineiro Diego Ribeiro e nocauteou o 

adversário ainda no primeiro round. 

A partir daí, veio o convite para morar no Rio de Janeiro. Rony Jason estava no quinto período 

de direito na UNP. Conselheiros do atleta, como o professor de jiu-jitsu João Paulo Marques e 

Blasco Braga, pediram para que o lutador analisasse bem. Mas Rony não tinha dúvidas: aceitou 

o convite, trancou a faculdade e se transferiu para o Rio. 

Lá, o que se viu foi muita batalha do atleta e nada de luxo. Rodrigo Minotauro cedeu um 

espaço na própria academia para o lutador dormir. O atleta se transformou e nunca mais 

excedeu nas farras, foi sempre um dos mais dedicados da equipe Nogueira Team. Quando 

perguntado se a academia o fez mudar, Rony afirma que “foi a vida que me fez mudar”. 

Nas lutas, Rony Jason brilhou. Nos três desafios que enfrentou após chegar à equipe carioca, o 

atleta venceu todas no primeiro round e já estabeleceu que entraria no UFC, principal evento 

de MMA do mundo, em 2012. 

“Quando a imprensa me perguntava, eu já dizia que chegaria ao UFC em 2012. Tinha convicção 

disso. Sabia que era meu ano e tinha certeza que minha chance viria, mesmo se eu tivesse que 

vencer todos os brasileiros da categoria”, disse Jason. 

Trajetória no TUF Brasil 

A chance certa, na hora certa. É assim que pode ser considerado o TUF Brasil para Rony Jason. 

Justamente no momento em que o atleta vivia a melhor fase da carreira, o esporte passou a se 

popularizar no Brasil. Em pouco tempo, a Rede Globo de Televisão fechou parceria com o UFC 

e promoveu a primeira edição do TUF Brasil, reality show que já é sucesso nos Estados Unidos 

e busca novos campeões do MMA. 

Entre centenas de inscritos, Rony Jason já chegou sendo observado com bons olhos pela 

comissão atlética do reality. O seu técnico, Rodrigo Minotouro, tem credibilidade no meio das 

artes marciais e apontou o pupilo como futuro campeão, fazendo com que todos olhassem 

Rony de uma forma diferente. 

E nos combates, o lutador mostrou a que veio. Ele colecionou vitórias no primeiro round nas 

eliminatórias que não foram transmitidas pela televisão e deu um show de técnica quando 

começou a fase da TV. A vitória sobre o amazonense Dileno Lopes confirmou a participação de 

Rony Jason no reality show. 

Logo depois foram formadas as equipes e Jason viu o quanto já estava com credibilidade. O 

técnico Wanderley Silva ganhou o sorteio e, com isso, o direito de optar se prefere começar 

escolhendo os lutadores ou opta por decidir a formação dos confrontos. A tradição é que o 

sorteado opte pela segunda opção, para ‘casar’ o combate entre o melhor lutador, contra o 

pior da equipe adversária. Mas Wanderley contrariou as estatísticas e preferiu escolher 



primeiro, para ter a certeza de que teria Rony Jason em sua equipe e, daí, já garantir 

teoricamente um título. 

Wanderley Silva pagou pela escolha. O técnico rival, Vitor Belfort, pôde ‘casar’ melhor as lutas 

e conseguiu cinco vitórias nos primeiros combates. Porém, Silva mostrou que estava certo em 

apostar na força de Rony Jason, pois foi o lutador que trouxe a primeira vitória do time azul. O 

adversário foi um companheiro de treinos, o potiguar Anistávio Gasparzinho, em uma luta que 

emocionou o público, por conta da amizade dos dois, que já tinham dito anteriormente que 

preferiam não se enfrentar. Dentro do octagon, Rony esqueceu a amizade e dominou o 

adversário, conseguindo uma finalização, que foi considerada a melhor do evento e resultado 

uma premiação extra de 45 mil reais. 

Depois disso, o lutador encarou o baiano Hugo Wolverine, em uma luta bastante equilibrada, 

que só teve o resultado definido pelos jurados. Rony ganhou por decisão unânime. 

Na grande final, Jason encarou um antigo desafeto, o cearense Godofredo Pepey, que já havia 

lhe derrotado em uma luta de jiu-jitsu há dois anos. E foi justamente aí que Rony Jason 

mostrou o quanto evoluiu. Ele dominou a maior parte do confronto e chegou à vitória na 

decisão dos juízes, se tornando o primeiro campeão do TUF Brasil. 

A máscara de Jason 

Rony Mariano Bezerra escolheu a máscara de Jason inspirado no atleta japonês Kazushi 

Sakuraba, que sempre inventava brincadeiras antes de entrar nas lutas. Daí, Rony gostou da 

máscara do Jason e passou a adotá-la no jiu-jitsu, transferindo posteriormente para o MMA. 

“Sempre fui fã dos eventos japoneses. Vi aquelas brincadeiras do Sakuraba e me inspirei. 

Usava a máscara quando eu ficava aquecendo no jiu-jitsu, como forma de ganhar forças. No 

MMA, sempre usei na caminhada até a luta. Acabou se transformando na minha marca 

registrada”, disse Rony. 

Entretanto, depois de lutar 13 vezes no MMA e dezenas de vezes no jiu-jitsu, Rony foi 

impedido de usar a sua marca registrada no momento mais importante da carreira. Depois de 

vencer todas as etapas do TUF Brasil, o atleta estava pronto para final do reality show e estreia 

no Ultimate Fighting Champioship, no UFC 147, em junho. Porém, quando se preparava para 

entrar com a máscara de Jason, ele foi comunicado que não poderia usá-la. A organização do 

UFC temia um processo da produção do filme ‘Sexta-feira 13’, já que o Jason original é um 

personagem do filme. 

Rony não aguentou, mostrou o seu lado emocional e chorou, sem a máscara. Da sua equipe, 

ele ouviu que o verdadeiro Jason estava dentro dele. Na platéia, o lutador observou que vários 

torcedores usavam a máscara.  

O atleta inclusive chegou a desafiar a organização e colocou a máscara por alguns instantes. 

“Sem a minha máscara, eu me sinto um samurai sem a sua espada. Ela me ajuda a ser o Rony 

Jason lutador”, disse o atleta, que superou a dificuldade e se tornou campeão do TUF. 



A lamentação do público chocou a mídia e fãs. Por isso, o presidente do UFC, Dana White, teve 

que se explicar. O dirigente negou qualquer participação na decisão e afirma que foi um erro e 

a máscara está liberada para as próximas lutas no Ultimate. “Graças a Deus, já foi tudo 

resolvido e vou usar minha marca, minha arma, minha inspiração”, comemora. 

A Zuffa, empresa que gerencia o UFC, não teme o risco de um processo porque a própria 

máscara do Jason vem dos jogos de hóquei e não se trata de uma marca registrada do filme. 

A fama 

Para Rony, tudo é muito novo. O lutador conta que jamais pensou em ser tão famoso e, 

principalmente, de uma forma tão rápida. Há três meses, ele não passava de um ilustre 

desconhecido, com nome reconhecido somente no meio das lutas.  

Agora, ele é solicitado para fotos com “a vovó e os netos”, vê a máscara do Jason sendo usada  

em vários lugares do país e ainda é badalado em qualquer lugar por onda no Brasil. Enfim, é o 

famoso do momento no meio esportivo. 

“É a vovó, que quer tirar uma foto comigo. A criança que diz que quer ser igual a mim. Tudo é 

muito novo. Estranho tudo isso, mas procuro levar a vida do mesmo jeito. É muito diferente, 

mas me sinto muito feliz com esse reconhecimento”, disse. 

Apesar de ser tido como um ídolo nacional, Rony afirma que tem os mesmos comportamentos 

com os amigos e não mudou a personalidade. Para ele, a mudança é apenas externa, com o 

reconhecimento do público. 

“Tudo é muito novo para mim, uma grande surpresa. A ficha ainda não caiu e acho que nem 

vai cair, pois eu continuo sendo a mesma pessoa. O que mudou mesmo foi o reconhecimento 

das pessoas, a fama. Eu continuo sendo o mesmo”, comentou. 

Rony concedeu essa entrevista enquanto comandava um treino de jiu-jitsu na academia Punho 

Forte, no Vingt Rosado. Lá, estavam cerca de dez crianças, o que mostra uma mudança da 

visão social sobre artes marciais. “Quando eu vejo os pais trazendo as crianças para treinar, 

passa um filme na minha cabeça. Eu era muito recriminado, como todos os outros lutadores. 

Nenhum pai queria isso para os seus filhos”, ressaltou, cercado de crianças que pediam 

autógrafos e fotos. 

Ídolos de Jason 

Rony afirma que não se inspira em lutadores famosos. Os ídolos dele são pessoas nas quais o 

atleta convive no dia-dia. Jason afirma que admira pessoas como o lutador Ceará, por ser um 

cara simples, que hoje conta com dezenas de atletas e é faixa-preta no jiu-jitsu ou Blasco 

Vieira, que emagreceu mais de cinquenta quilos. 

“Os meus ídolos são pessoas do meu convívio. Inspiro-me em pessoas que tem um sonho e 

conseguem realizar. Sei como foi a batalha de cada um deles. Melhor do que ter como ídolo 

alguém que não conheço e não sei sobre sua personalidade”, destacou. 



No UFC, um dos poucos ídolos é o lutador Gleison Tibau, que saiu do interior do Rio Grande do 

Norte, superando a fome e o abandono até chegar ao Ultimate. Tibau está no evento há seis 

anos e, segundo Jason, está em um nível bem acima. 

“Tibau é um cara que está em um nível bem acima do meu. Ele tem seis anos de UFC, 

conseguiu uma estabilidade e vem evoluindo a cada dia. Por isso, o admiro bastante, pois é 

apenas o meu primeiro ano no evento”, disse o recém-contratado Rony Jason. 

Outro ídolo especial para Rony é o irmão Yuri Mariano, que praticava jiu-jitsu, mas se entregou 

ao mundo das drogas. Atualmente, está em uma clínica de recuperação.  

“Ele é meu ídolo porque encara e está vencendo a cada dia uma luta diária. Minhas lutas 

acontecem a cada três meses e a batalha dele é a cada instante. Tenho certeza que ele vai se 

recuperar e vai voltar a seu meu córner (integrante da equipe de apoio do atleta nas lutas), 

como era no início da minha carreira”, disse o lutador, que sempre motiva o irmão na luta 

contra as drogas. “Eu digo a ele que nascemos para ser vencedores e que acredite nisso. Tenho 

centenas de adversários e estou vencendo. Ele só tem um e vai conseguir derrotá-lo”. 

Os novos Jasons 

O Rio Grande do Norte é conhecido por revelar talentos no MMA. Segundo Rony, essa tradição 

irá continuar nos próximos anos. Jason destaca que as três maiores promessas das artes 

marciais no RN são de Mossoró. Ele destaca os ex-companheiros de treinamentos Adson Sales, 

Amaury Junior e Leandro Higo, como futuros ídolos do MMA. 

Multicampeão no jiu-jitsu, Adson Sales, de 21 anos, estreou no MMA em março, quando 

venceu Serginho Oliveira no Arena Fight em Mossoró.  

Comentário de Jason: “É um cara que aposto muito para o futuro. Quando ele fizer mais lutas, 

eu levarei com certeza para a Nogueira Team”. 

Leandro Higo é um lutador de 23 anos, que já está treinando frequentemente na Nogueira 

Team, sendo levado por ajuda do próprio Rony Jason e os irmãos de Natal, Patricky e Patrício 

Pitbull. O lutador da categoria peso galo (até 62kg) conta com um cartel de nove vitórias e 

duas derrotas. 

Comentário de Jason: “Leandro está preparado para qualquer evento do planeta. Se descer 

para a categoria peso mosca (até 57kg), terá condições de se tornar campeão em qualquer 

evento do mundo. E ele está disposto a descer de categoria”. 

Amaury Junior é um atleta de 24 anos, que conta com um cartel de sete vitórias e três 

derrotas. Já foi convidado por Gleison Tibau para fazer parte da American Top Team, uma das 

principais equipes dos Estados Unidos. 

Comentário de Jason: “É um cara que você sempre vai gostar de assistir. Ele só entra para 

finalizar ou nocautear, não tem conversa”. 

Título do UFC 



A categoria peso pena (até 66kg), na qual Rony Jason faz parte, tem como campeão o 

amazonense José Aldo, que é considerado um dos lutadores mais completos do mundo. Jason 

afirma que a conquista do título ainda é um sonho distante, mas se sente preparado para 

enfrentá-lo, na hora que tiver oportunidade de disputar o título, caso Aldo ainda esteja lá. 

“O título do UFC ainda é um sonho distante. Não vou enfrentá-lo agora, mas me sinto 

preparado para encarar qualquer adversário. Quando eu chegar lá, na disputa do título, se for 

José Aldo será melhor ainda, pois o título continuará no Brasil”, comentou. 

 

 

 

 


