
RUDOLF DE OTERO HERMANNY - O PALADINO DO JUDÔ 

A cada vez mais entendo que devemos valorizar a base, o núcleo familiar. 

Quando focalizamos detidamente um personagem de grande valor, vamos 
constatar que se trata de um fruto de um casamento que deu certo, com 
um ambiente rico de bons exemplos, onde se cuida de valores morais e 
condutas positivas. Os frutos dessa relação, raramente não são bons e 
permitem que eles continuem o caminho previamente pavimentado e até 
gerando novos frutos irmãos, sobrinhos e netos que seguem o mesmo 
caminho, principalmente quando encontram boas esposas e noras. 

Também assim ocorre em escolas organizadas e de bons professores (educadores), que certamente 
formarão alunos valorosos. 

Dizia-me de certa feita o prof. George Medhi, que um competidor forjado por 3 ou 4 técnicos  ou  
professores, a essa afirmação eu junto, as minhas observações, quanto  à Formação do HOMEM  
integral. É o que buscamos com a educação Física, complementada pelo esporte. É esse mesmo 
homem de mente sadia e corpo sadio, que busca os preparar. 

É uma tarefa difícil, particularmente num momento como o que vivemos. Precisa mos perseguir 
tenazmente, esse objetivo e multiplica-lo a cada vez que conseguirmos em cada oportunidade. 

Ele geralmente vem de uma família ajustada e/ou organizada e vai melhorando e amadurecendo 
através do ambiente em que vive (escolar - social - esportivo). 

Caso diverso daquele que tem uma família desestruturada ou até nem tem família e que depende 
de uma oportunidade do governo ou da sociedade, para encontrar o seu espaço, se educar e 
chegar lá. 

“Pelo andar da carruagem, já se vê quem vem dentro”. 

Constatamos muitos falarem de educação esquecendo-se ou desassociando os princípios, os 
rituais, os valores e o respeito. 

O judô do Rio de Janeiro está entre os melhores do Brasil e o Brasil está entre as maiores potenciais 
mundiais dessa modalidade, graças a diversos homens que dedicam preciosos momentos de suas 
vidas, a transmitir essa bem nascida atividade, que veio do outro lado do mundo, onde se vive 
muito em torno de filosofias, de um mundo mais interior, cuidando da alma e do espírito. 

Todos foram importantes, cada um a seu modo e pelas condições em que vivíamos sem apoio dos 
governos e sem conhecer o valor do esporte. 

Quero mencionar o trabalho do irmão do bicampeão de pesca submarina em 1960, Bruno 
Hermanny, de D. Thereza da praia, de D. Corina e pai de uma campeã de equitação e 2º grau de 
karatê Beatriz, tio de Daniel Jobim, amigo e cunhado de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim 
e esposo da Professora Sandra que a família queria ver engenheiro e, ele apreciava o direito e para 
sorte nossa, foi se formar em de educação física e técnico de judô. 

Um exemplo a ser seguido. 
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