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A Princeton University Press é uma editora sem fins lucrativos com estreitas l igações com a
Princeton University. Procura trazer vozes e ideias influentes para o cenário mundial por meio
de sua bolsa de estudos, não só pela comunidade acadêmica, mas também pela população em
geral, avançando as fronteiras do conhecimento acadêmico e promovendo a conversação
humana.

A editora foi fundada por Whitney Darrow, com suporte financeiro de Charles Scribner em
1905, para servir a comunidade científ ica da universidade. O primeiro l ivro, ‘Lectures on Moral
Philosophy’ de John Witherspoon, foi publicado em 1912.

Para maiores detalhes sobre a história da editora, acesse sua linha do tempo: History of the
Press

A Princeton University Press tem como missão oferecer ideias acadêmicas para o mundo.
Publica l ivros revisados   por pares que conectam autores e leitores em todas as esferas do
conhecimento para avançar e enriquecer a conversa global. Adota os mais altos padrões de
bolsa de estudos, inclusão e diversidade em nossas publicações. Para manter o compromisso
da Princeton University em servir, a editora publica para acadêmicos, estudantes e leitores
engajados em todos os lugares.

Por mais de um século, recebe colaborações que moldam o mundo do aprendizado e das
ideias. Inspirada por essas colaborações e por seus autores, sua equipe valoriza a arte de
fazer l ivros em uma paisagem cada vez mais diversif icada de ler e ouvir. Acreditam que os
livros devem transcender as fronteiras globais e polít icas, criar novas parcerias e
compreensão e expandir os horizontes da mente. A coragem fortalece e orienta todas as suas
decisões de publicação, assim como o compromisso com a resil iência e a importância
duradoura do l ivro.
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Imagem: Entrada da Princeton University Press, 1911
Fonte: Princeton University Press

https://press.princeton.edu/about/history


 

Você poderia nos contar um pouco sobre sua experiência antes de chegar ao PUP?
Tenho muita sorte de ter desfrutado de anos (décadas!) de aprendizado e colaboração no mundo das
editoras universitárias. Comecei na University of Chicago Press em 1993 como assistente editorial e
deixei o cargo de diretora editorial em 2017 para embarcar em um novo capítulo como diretora na
Princeton University Press. O aprendizado e a gratidão permanecem!

Como você soube do incêndio que devastou o Museu e destruiu nossa biblioteca?
Fiquei sabendo do incêndio pelo noticiário e nas redes sociais, e também com minha irmã, cujo
marido e sogros são brasileiros, muitos ainda no Rio.

Como surgiu a ideia de ajudar a reconstruir a biblioteca do Museu Nacional?
Entre os muitos que gentilmente me receberam logo de minha chegada a Princeton estava João
Biehl, também autor da PUPs. Desde a nossa primeira conversa, estava disposta a colaborar de
alguma forma com o João, e no sucesso e impacto do Brazil LAB em Princeton. Poucos dias após o
incêndio devastador de setembro, João e seus colegas estavam pensando criativamente sobre o que
nós, como comunidade, poderíamos fazer, e ele procurou a mim e colegas da Biblioteca Firestone.
Como uma editora global guiada por uma missão, a oportunidade de ajudar a reconstruir a coleção
de livros era-nos incrivelmente atraente..

Você pode nos contar um pouco sobre o processo de contato com as editoras e
organização das doações?
O mundo das editoras universitárias é especial, pois prioriza a colaboração em relação à competição
e se baseia no altruísmo. Divulguei a notícia do incêndio entre os diretores de editoras, bem como
nossa intenção de doar livros. Ofereci-me para estabelecer uma colaboração entre as editoras.
Também recebemos a ajuda de nossos parceiros de distribuição - o Chicago Distribution Center, a
Hopkins Distribution, a Longleaf Distribution e a Ingram Academic. Conseguimos consolidar as
remessas de livros vindos de todo o país e do mundo e, com a colaboração e comunicação
extraordinárias da equipe carioca, conseguimos atingir nossos objetivos de ajudar a trazer os livros
de volta aos alunos e pesquisadores.
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E N T R E V I S T A  C O M  C H R I S T I E  H E N R Y ,  D I R E T O R A  D A
P R I N C E T O N  U N I V E R S I T Y  P R E S S

Princeton, fevereiro, 2019. Christie Henry, diretora da Princeton University Press, Carlos Fausto (PPGAS/MN) e
Federico Neiburg (PPGAS/MN) em conversa sobre doações de editoras universitárias norte-americanas.



The nation and its
fragments: colonial

and postcolonial

histories

 

Chatterjee, Partha.

1993

296 p.

The black hole of empire :
history of a global practice

of power 

Chatterjee, Partha

2012

440 p.

Citizen and subject:
contemporary Africa

and the legacy of late
colonialism.

 

Mandani, Mahmood.

2018

384 p.

Anatomy of criticism:
four essays

Frye, Northrop

2000

408 p.
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ALGUNS LIVROS DOADOS

Sex and secularism
 

Scott, Joan Wallach

2018

240 p.

The social meaning of
money 

Zelizer, Viviana A. Rotman.

2017

286 p.

Indigenous
movements and their

critics: pan-maya

activism in Guatemala

 

Warren, Kay B.

1998

336 p.

Local histories/global
designs: coloniality,

subaltern knowledges,

and border thinking

Mignolo, Walter

2012

416 p.



Veja aqui a lista 

dos títulos doados já catalogados

 

EQUIPE
Adriana Ornellas
Bibliotecária-chefe

Dulce Maranha Paes de Carvalho
Bibliotecária

Soraia Capello
Bibliotecária

Fernando Lima
Auxiliar de biblioteca

Márcio Miranda
Auxiliar administrativo

Clique na imagem para ver um dos

vídeos da 

Campanha Livros Vivos no Museu, 

com a bibliotecária coordenadora do

SiBI/UFRJ, Paula Mello. 

Acompanhe-nos nas redes

ppgas.museunacional.ufrj.br
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When people come
first: critical studies in

global health

 

Biehl, João Guilherme.

2013

416 p.

The dancing lares and
the serpent in the
garden: religion at the

roman street corner

Flower, Harriet I.

2017

466 p.

https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
mailto:bfkppgas@mn.ufrj.br
https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://www.youtube.com/watch?v=02GeWzL9Ha8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0pmPAyO51HlMUR3SJrdLqKiVZQDGGr9oYcOoCOgAhs/edit?usp=sharing
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

