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 partir dos 15 anos, em 1943, Jayme embarcou ofi-
cialmente em uma carreira jornalística multimídia de 
sete décadas, em que o rádio acabou estando na linha 
de frente, mas também o jornal impresso e até a TV. 
Na prática, começara antes, quando ele tinha apenas 

Vocação precoce 
e eterna

13 anos e frequentava a rádio Cultura Riograndina. Recordações 
de Jayme feitas em entrevista para o jornal O Campestre remetem 
para um começo ainda mais precoce na profissão: "Sou jornalista 
desde guri. Naquela época, para exercer a profissão, não havia a 
necessidade de registro. Aliás, nem havia curso de Jornalismo. Na 
verdade, os meus primeiros passos no jornalismo foram dados 
aos 11 anos. Eu estava no primário e tinha uma professorazinha 
muito carinhosa. Quando fui para o ginásio, porém, só havia 
professor homem. Fiquei desapontado, e a primeira reação que 
tive, como protesto, foi arrancar as folhas do meio do caderno de 
Matemática, que eram quadriculadas, e fazer um jornal".

Detalhe: o nome dessa professora tão marcante na vida de 
Jayme era Célia, Dona Célia. Foi a primeira paixão da vida dele. 
Passado o amor platônico infantil, Dona Célia tornou-se uma 
grande amiga. Na escola, ela deu aula do 1º ao 5º ano do ensi-
no fundamental e foi a pessoa que completou a alfabetização do 
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 garoto talentoso e autodidata, dando-lhe sempre muito incenti-
vo para desenvolver a paixão pela leitura, que ele iniciara sozinho 
e de forma tão precoce.

Jayme estava saindo da infância quando brincava com os 
amigos no alto-falante de Rio Grande como se fosse a própria 
emissora de rádio da cidade. Ele fazia poesias e os amigos as liam 
para todos ouvirem, e todos as ouviam, inebriados. O alto-fa-
lante lhe dava certo pânico, assim como o microfone, sentimen-
to rompido mais adiante, em especial quando, mais de 40 anos 
depois, assumiu a madrugada na rádio Gaúcha, conversando 
com os ouvintes e percebendo que o comunicador de rádio ba-
sicamente conversa com as pessoas. Foi pelo uso do alto-falante 
como propalador de suas poesias que Jayme começou tão cedo 
na rádio Cultura Riograndina, em que até comandou um pro-
grama chamado Hora do Estudante.

Ora, vejam só a mistura de paixões existente nos parágrafos 
acima. E a intensidade.

Foi exatamente pelo rádio que se iniciou o contato do garo-
to, nascido em 7 de janeiro de 1928, com o jornalismo. O ano 
era 1936/1937, e o ambiente era o de uma infância desbravadora 
em uma família de imigrantes que suavam para sobreviver. Jay-
me ouvia quadros de humor e cantores nas casas dos vizinhos 
que tinham rádio, aparelho que custava algo equivalente a um 
computador neste início de século XXI. Na visão inocente do 
menino, aquilo era “mágica”. “Saíam coisas” daquela “caixa” exis-
tente nas casas dos vizinhos ricos. Jayme recordava em especial 
os programas veiculados pela rádio Record. Mais precisamente, 
o programa Delegacia Musical. Era um sonho distante participar 
daquela magia.

Já quase nos anos de 1940, em meio à guerra mundial na Eu-
ropa e ainda sob os rescaldos da crise econômica global provoca-
da pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, Jayme 
era pré-adolescente e viveu momentos de contenção  financeira. 
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Seu pai, o comerciante Bernardo, ficou desempregado, e a família 
se quedou em apuros. A solução foi buscar socorro temporário 
em Santa Maria, onde viviam parentes. E foi lá em Santa Maria, 
no coração do Rio Grande do Sul, que o garoto ouviu um tio ler 
uma notícia do jornal A Razão para a sua mãe, atenta ao texto 
repleto de informações inquietantes em sua universal relevância.

Como foi esse episódio tão definidor do futuro de Jayme 
Copstein?

"Eu me lembro do meu tio trazendo o jornal pra casa e co-
meçando a ler a notícia da invasão da Abissínia pelas tropas do 
Mussolini, e me fascinou a maneira como se contava alguma coi-
sa que tinha acontecido. Desde então, tudo aquilo que eu dizia 
ou escrevia mais ou menos repetia a cena do meu tio lendo uma 
notícia", contava Jayme, que também foi embalado pelas escutas 
da BBC em meio à guerra, que traziam aflitivas informações.

Foi a partir dessas audições que o garoto se tornou leitor com-
pulsivo de jornais. O estilo dos textos jornalísticos passou a ser a 
forma como ele escrevia até na escola. Nunca mais o abandonou, a 
ponto de a obsessão pelo texto jornalístico fazê-lo reproduzir notí-
cias de jornais nos cadernos escolares e livros didáticos. A vocação 
encontrara seu rumo.

Aos 15 anos, cursando o ensino médio, Jayme participou de 
um concurso de redações promovido pela escola. Claro, venceu o 
concurso, escrevendo sobre pan-americanismo. E ali tudo come-
çou de verdade: como prêmio, teve o texto publicado no jornal O 
Tempo. Era o tempo que se iniciava, o tempo de glórias, de uma 
vocação que se acende e jamais se apaga. 

O menino de letras passou a ganhar notoriedade pela des-
treza com as palavras. Era visto em Rio Grande, nos anos 1940 
da sua adolescência, como hábil no manejo das letras. Resulta-
do: Jayme foi contratado pelo jornal Gazeta da Tarde, diário de 
quatro páginas e tiragem de 300 exemplares, viabilizado em uma 
impressora do século XIX e comandado pelo Major Raul Barlém 
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(chamado assim não por ostentar algum posto militar, mas em 
razão do significado “maior, o que manda”, em latim). Era for-
te a emoção, que contrastava com os apuros financeiros vividos 
pela família e os amenizava. Veio o primeiro salário: 300 mil réis. 
Tudo muito precoce, e o garoto exultava.

O irmão Raphael lembra que a vocação natural de Jayme 
foi embalada pelo incentivo dos pais. Ambos liam muito. Eram 
sócios da biblioteca pública de Rio Grande, para a qual pagavam 
10 mil réis semestralmente a fim de terem acesso ao acervo lite-
rário. Também se  reuniam com a nata intelectual da cidade, e os 
garotos vivenciavam toda aquela efervescência.

É lugar-comum do jornalismo a convicção de que uma das 
principais portas de entrada para um jornalista na profissão é a 
cobertura de casos policiais. E assim foi com Jayme. "Comecei 
como repórter policial e ganhei uma carteirinha para entrar de 
graça no futebol e no cinema", costumava sorrir, matreiro, lem-
brando o início da carreira, que abriu o mundo para um garoto 
interiorano. Além das reportagens policiais na Gazeta da Tarde, 
ele se esmerava na elaboração das peças de radioteatro, que fa-
ziam grande sucesso, uma vez que o rádio era o veículo de comu-
nicação mais popular.

Um violinista no telhado

Ainda adolescente, em 1945, Jayme busca novos horizontes 
em Porto Alegre, a fim de deslanchar acadêmica e profissional-
mente na sua vocação. Na capital gaúcha, ele terminou o 3º ano 
do científico, ou seja, o colégio. Na bagagem, levava a experiên-
cia de repórter da Gazeta da Tarde e de dar vida a personagens e 
enredos de peças de radioteatro que eram encenadas por emisso-
ras do interior gaúcho. Era um desafio e uma honra ouvir cria-
ções suas sendo postas no ar, para o público amplo, em diferentes 
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cidades. Uma emoção diferenciada e encorajadora para buscar a 
ampliação das perspectivas como comunicador.

Em Porto Alegre, já com 18 anos, entrou para a Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde cursou Odon-
tologia para agradar o pai. Três anos depois, em 1948, Jayme era 
um dentista formado trabalhando na rádio Farroupilha, criando 
textos publicitários e participando da programação de jornalismo 
e entretenimento. Dedicava-se com extremo denodo ao radio-
teatro e aos novos desafios da escrita, exercitando e aprimoran-
do sua criatividade textual. "Não havia agências publicitárias", 
costumava recordar Jayme, ao relatar os primeiros passos da sua 
longa e profícua trajetória. "Era comum os redatores das rádios 
elaborarem os anúncios." 

Em 1949, Jayme precisou retornar a Rio Grande para fazer 
companhia ao pai, que, viúvo, estava só. Bernardo queria vê-lo 
em casa e, também, trilhando alguma profissão mais tradicional 
e promissora – no caso, a odontologia. A atividade de comunica-
dor, assim como a de artista, não era vista com seriedade, e até o 
jornalismo era tarefa identificada como de boêmios sonhadores.

Bernardo Copstein tinha o perfil dos imigrantes judeus vin-
dos dos shtetls (aldeias) judaicos da Europa Oriental. Diante dos 
pogroms (violentas perseguições étnico-religiosas), havia, por par-
te dessa gente sofrida, o clamor por ver seus descendentes atuan-
do com a garantia de algum diploma em profissões tradicionais. 
Era a necessidade de se proteger, de preferência em ofícios cujo 
conhecimento lhes permitisse o exercício em qualquer lugar – 
um tesouro perene, que ninguém tira. O jornalismo ainda não 
oferecia essa perspectiva. Normalmente, as atividades na área da 
saúde eram bem-vistas.

No caso dos Copstein, eles chegaram ao Brasil em 1922. 
Vieram na trilha aberta pelo tio Jacob (irmão de Bernardo), que 
deixara a Bessarábia desejando ir para o Canadá, mas, diante da 
oportunidade de tomar outro rumo a custo mais baixo,  seguiu 
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para a Argentina – um primo havia comprado passagem para 
Buenos Aires e desistira da viagem, cedendo o bilhete para o pio-
neiro tio de Jayme, que completou 18 anos em alto-mar. Da 
Argentina, assim como outros judeus, foi para o Brasil. No caso, 
para o extremo sul brasileiro, na cidade meridional de Rio Gran-
de, colada a Pelotas. Em Rio Grande, conseguiu emprego e aca-
bou se radicando. Em 1925, os pais de Jayme se casaram.

Curiosidade: a comunicação, o jornalismo e o entretenimen-
to eram, paradoxalmente, vocações tipicamente judaicas, assim 
como o comércio, as finanças e a medicina. São traços culturais 
forjados pelas tradições, pelas perseguições, pela dedicação atávi-
ca e religiosa aos livros e, muito em especial, pela vedação mile-
nar de os cristãos exercerem profissões vistas como pecaminosas, 
entre elas a cura (feitiçaria), o comércio e as finanças (usura). 
Cabia aos judeus essas tarefas de alta relevância numa comunida-
de. E, por outro lado, havia profissões às quais os judeus não po-
deriam se dedicar, uma vez que eram proibidos de ter terras em 
uma Europa tomada pelo caldo de cultura antissemita. Enfim, 
não eram muitas as opções.

Mas, voltando a Jayme e Bernardo, este exigiu do filho algo 
mais seguro e de futuro – aos seus olhos, claro. Era o zelo natural 
de pais sofridos, que, anos antes, haviam atravessado o mundo 
rumo à América do Sul, chegando a um país lindamente acolhe-
dor e miscigenado, refugiados que eram (a palavra “refugiado” só 
entrou para o dicionário da diplomacia no início dos anos 1950) 
de uma Europa na qual o ar rarefeito e o preconceito dissemina-
do desaguariam no maior genocídio da história, o Holocausto, 
que dizimou 6 milhões de judeus.

E, assim, Jayme se resignou, em termos e nas aparências. A 
solução foi, também ela, impregnada da sabedoria de uma cultu-
ra familiar perseverante, que supera obstáculos para manter sua 
integridade. Jayme, naquele 1949, agiu pragmaticamente. Voltou 
a Rio Grande para trabalhar como dentista. Aceitou a imposição 
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paterna, mas sem jamais abrir mão da sua vocação e dos seus so-
nhos. Apenas os adiou. Era uma força poderosa, que lhe exigiria 
respeito, mas também habilidade.

Enfim, ele se adaptou ao clamor do passado e do presente, 
mas com os olhos postos no futuro.

Certa vez, ele explicou aquele contexto: "Meu pai me inco-
modava muito, porque ele queria que eu fizesse um curso uni-
versitário. Sempre tive pavor de coisas que me obrigassem a ter 
disciplina. Não gosto de ter disciplina".

Só que ele não se afastou do jornalismo e, sim, precisou se 
acostumar a ter muita disciplina. Jayme passou a dividir as ativi-
dades de dentista e jornalista, e esse equilíbrio entre obrigação e 
paixão durou uma década, assemelhando-se à imagem cultuada 
do violinista no telhado, que tocava seu instrumento no topo 
íngreme, equilibrando tradição e abertura.

Era o mundo que se abria e a tradição que o sustentava.
Jayme comentava a respeito do conceito que seu pai fazia 

do jornalismo: "Meu pai achava que todo jornalista era bêbado e 
caloteiro. O máximo que ele admitia era que eu escrevesse alguns 
artigos assinados".

Gostasse ou não, também foi na cidade de Rio Grande que 
Jayme exerceu uma terceira atividade tendente a lhe fazer inter-
nalizar o senso de disciplina: teve de servir no Exército. Mas aca-
bou sendo expulso, chegando, antes disso, como punição pela 
pouca aptidão castrense, a escovar o chão do gabinete odontoló-
gico do quartel.

Sua paixão pela comunicação falava mais alto, e ele viveu, 
enquanto exerceu a odontologia, um eterno conflito, até fechar o 
consultório, 10 anos depois, já em Porto Alegre, para onde levara 
os equipamentos e abrira novo consultório, no edifício Langer, 
na Rua da Praia. O prazer pelas letras e pela comunicação em 
geral era como a visão de um doce, a perdição culinária que o 
marcou a vida inteira, assim como as frutas – na família, anos 
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afora, consagrou-se o folclore doméstico segundo o qual Jayme 
ia ao mercado e comprava duas melancias, uma para a mulher e 
as três filhas e outra apenas para ele, tal seu apetite.

Os anos de 1950 foram assim: tinha o consultório odon-
tológico, o serviço militar e o rádio. Ingredientes ora doces, ora 
amargos para uma receita que, no final, acabou dando certo.

Direção artística

Em 1950, Jayme se tornou o primeiro diretor artístico da 
rádio Minuano, emissora criada por ele e por alguns amigos en-
dinheirados que deram o aporte financeiro para a empreitada. 
Junto a isso, graças a uma obrigatória disciplina adquirida forço-
samente no contexto atribulado, ele ainda atuou como redator 
dos então popularíssimos radioteatros transmitidos pela então 
rádio Cultura Riograndina (atualmente, rádio Nativa). Além das 
suas próprias criações, ele radiofonizava clássicos como Balzac, 
José de Alencar, Machado de Assis e Tolstói. Deste último, re-
tumbava a máxima “Se queres ser universal, começa por pintar 
a tua aldeia” – frase marcante do gênio russo, em especial para o 
menino que tentava abraçar o mundo a partir de Rio Grande e 
tendo de dividir a vocação com a obrigação.

A vocação era mais forte do que a ideia aldeã e familiar. A 
dedicação às emissoras de rádio crescia naquela década de 1950. 
Era uma vocação sem freios, sem acatar limites. Cada vez mais, 
as obrigações no consultório ficavam em segundo plano e crescia 
o comunicador. Em nenhum momento Jayme foi apenas dentis-
ta. O jornalismo, tanto impresso quanto em rádio, sempre este-
ve presente e, intimamente, era visto como prioridade máxima. 
Esse descompasso cobrava seu preço literalmente, e o jovem Jay-
me passava dificuldades financeiras.


