
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SILVA, JP. Sobre a autora. In: “Desta para a melhor”: a presença das viúvas machadianas no Jornal 
das Famílias [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, pp. 326. 
ISBN 978-85-7983-659-6. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a autora 
 

 

Jaqueline Padovani da Silva 



SOBRE A AUTORA

Jaqueline Padovani da Silva. Mestre em Letras (Literaturas de 

Língua Portuguesa) pela Universidade Estadual Paulista, cam-

pus de São José do Rio Preto (Unesp-Ibilce) e graduada em 

Licenciatura em Letras (Línguas Portuguesa e Inglesa) pela 

mesma instituição. Atua na área de estudos literários, além de 

prestar consultoria em normas gramaticais de língua portugue-

sa. As principais abordagens analíticas desenvolvidas por sua 

pesquisa são voltadas à linha de Literatura e Identidade e, mais 

recentemente, à área de História, Cultura e Literatura, com 

ênfase na relação entre os suportes originais de circulação dos 

textos de Machado de Assis – periódicos do século XIX – e o 

público leitor oitocentista das narrativas escritas pelo escritor 

fluminense em questão. Ao longo do mestrado, integrou um 

grupo de estudos de Literatura/Jornalismo sobre a circulação 

transatlântica (Brasil-Europa) dos impressos do XIX.  Foi bol-

sista Fapesp durante a graduação (Iniciação Científica) e bolsis-

ta CNPq no mestrado.

Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   327Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   327 31/12/2015   14:59:1831/12/2015   14:59:18



SOBRE O LIVRO

Formato: 14 x 21 cm
Mancha: 23,7 x 42,5 paicas

Tipologia: Horley Old Style 10,5/14
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