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O cinema sempre se beneficiou da literatura. Desde a invenção da sétima arte, os 

livros são fonte de inspiração para filmes e documentários. Com a chegada da 

televisão aos lares da população mundial, as emissoras lançaram mão de 

romances, contos, crônicas, utilizando seus argumentos em novelas, desenhos 

animados, seriados, documentários e toda uma profusão de programas.  

No entanto, esta parceria nem sempre beneficiou a literatura, uma vez que a 

comodidade de assistir um filme ou sentar em frente a TV é, na maioria das vezes, 

mais atraente. Assim, transformando leitores em potencial em meros espectadores 

da visão artística dos diretores, e em seu ângulo mais pessimista, dos produtores 

que apenas almejam o lucro, distorcendo grandes clássicos ao seu bel-prazer.  

 Como um quadro deve ser admirado, uma canção ouvida e um filme assistido, um 

livro deve ser lido; e as distintas maneiras de se apreciar uma obra serão 

traduzidas em sensações e sentimentos diferentes. Dessa maneira, ver um filme 

sobre a vida de Picasso não diminuíra as sensações de alegria ao admirar um 

quadro seu pessoalmente. Da mesma forma, ouvir uma canção dos Beatles não nos 

impedirá de ler uma biografia sobre seus componentes. As artes não se excluem,  

mas se completam. 

 E é com essa visão que nasce o JASBRA. 

 Jane Austen é, atualmente, uma das escritoras clássicas mais conhecidas graças às 

inúmeras adaptações de sua obra, tanto para a televisão quanto para o cinema. E é 

o desejo de conhecer melhor a história de seus personagens que leva o espectador 

aos seus livros. Porém, quem imaginava encontrar uma escritora voltada apenas 

para o público feminino, hábil em narrar romances, se depara com uma escritora 

inteligente e elegante, capaz de, em seus textos, lançar um olhar à sociedade de 

sua época e ao homem universal, de maneira levemente irônica, apreendendo as 

qualidades e defeitos do ser humano. 

 E é a admiração por esta mulher fantástica que leva vários amantes da literatura, 

em todo o mundo, a se organizarem em grupos e sociedades, com a intenção de 

divulgar e discutir sua obra. No Brasil o número de leitores tem crescido cada dia 

mais. Há dez anos pouco mais de 30% da população lia ao menos um livro a cada 

três meses, hoje esse número ultrapassa 55%. Num país com mais de noventa 

milhões de leitores, já era tempo de termos nossa própria Sociedade Austeniana, 

na qual pudéssemos além de discutir a obra da escritora, também Literatura 

Inglesa, com ênfase na era da Regência e no período Vitoriano, e a adaptação de 

seus livros, cinema e literatura em geral. 
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 Hoje, este sonho torna-se realidade, e é com satisfação que anunciamos a criação 

do Jasbra – Jane Austen Sociedade do Brasil ou Jane Austen Society 

of Brazil, como seremos conhecidos na comunidade austeniana internacional. 

 Assim, para que nossa Sociedade não seja apenas uma entre tantas, esperamos 

contar com a participação de todos os leitores brasileiros e admiradores Jane 

Austen e sua obra, esperamos, ainda, contar com a participação de novos leitores e 

daqueles que desejam dividir seus pensamentos, opiniões, de maneira que essa 

seja uma Sociedade com membros participativos e que possam realmente 

contribuir para o crescimento da literatura em leitura crítica em nosso país. 

Alea jacta est. O desafio foi lançado, que o futuro nos reserve sucesso, que 

possamos ser um grupo heterogêneo, afinal, a diferença traz conhecimento e 

riqueza, mas unido num único ideal, que é o amor pelas Letras e Artes. 
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