Criado em 2006, em torno a quatro centros hispano e norteamericanistas (CERMA e CENA da EHESS, ESNA de ParisNanterre e CRALMI de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), o
laboratório é, em nível internacional, um dos únicos que cobrem
o conjunto do continente americano, com a integração, em 2013,
do CRBC, dedicado ao Brasil. Mondes Américains é uma unidade
principalmente voltada à antropologia e à história das Américas,
cultivando, contudo, uma abertura pluridisciplinar. O laboratório é
dirigido por Clément Thibaud (EHESS), diretor, juntamente com
Véronique Boyer (CNRS), e Gilles Havard (CNRS), diretora e diretor
adjuntos.
A unidade compõe-se atualmente de 35 docentes-pesquisadores
permanentes, uma equipe de apoio à pesquisa formada por
6 membros, 55 pesquisadores associados e uma centena de
doutorandos e jovens doutores com tese defendida há menos
de três anos. Ela atribui uma importância central à pesquisa
fundamental e à formação, tanto em mestrado quanto em
doutorado. Muitos ex-alunos de Mondes Américains tornaram-se
docentes-pesquisadores na Europa, na América Latina e nos
Estados Unidos.
O laboratório dispõe de uma sólida rede de cooperação e de trocas
científicas com universidades nos Estados Unidos, no Canadá e na
maioria dos países Latino-Americanos, além da Europa.

Linhas de pesquisa
Afim de poder realizar suas opções metodológicas e as
transversalidades buscadas entre disciplinas, campos de
conhecimento e períodos, o laboratório decidiu organizar seu
programa de pesquisas sob a forma de três linhas que englobam os
projetos coletivos e individuais do conjunto dos pesquisadores.
• Linha 1 – O político posto à prova nas Américas dos séculos
XVI-XXI,
• Linha 2 - Circulações transnacionais e usos sociais dos saberes
antropológicos nas Américas (séculos XVI-XXI),
• Linha 3 – Fazer sociedade nas Américas, séculos XVI-XXI.

Centros de pesquisa
• O Centro de Estudos Norte-Americanos (CENA-EHESS), dirigido por
Gilles Havard, foi criado em 1980 na EHESS por iniciativa de François Furet,
e se desenvolveu a partir da eleição de um docente permanente, Jean Heffer,
em dezembro de 1984. Ao longo dos últimos trinta anos, o CENA construiu
parcerias ativas com muitas instituições e equipes francesas, europeias e norteamericanas.
• o Centro de Estudos e de Pesquisas sobre os Mundos Americanos
(CERMA-EHESS), dirigido por Anath Ariel de Vidas, é herdeiro do CERMACA
(Centro de pesquisas sobre o México, a América Central e os Andes) fundado
em 1984 na EHESS por Nathan Wachtel, em colaboração com Serge Gruzinski,
cuja orientação científica era a antropologia histórica e a etno-história. Com
o passar dos anos, já como CERMA, o Centro diversificou seus objetivos e
ampliou seu campo de pesquisas para as questões econômicas, culturais e
políticas e, mais recentemente, artísticas, estratégicas e arqueológicas.
• o Centro de Pesquisas de História da América Latina e do Mundo Ibérico
(CRALMI – Universidade Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), dirigido por Annick
Lempérière, foi criado em 1970 por François Chevalier (†), antigo aluno de
Marc Bloch e primeiro titular da Cátedra de História da América Latina da
Universidade Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Dirigido de 1985 a 2002 por
François-Xavier Guerra (†) e desde 2003 por Annick Lempérière, o CRALMI
desenvolve atividades de ensino e pesquisa sobre a América Latina e o
Caribe do século XVIII ao XXI, no campo da história política, sociopolítica e
sociocultural.
• o Centro de Pesquisas sobre o Brasil Colonial e Contemporâneo (CRBCEHESS), co-dirigido por Jean Hébrard e Claudia Damasceno Fonseca, foi
criado em 1985 na EHESS por Ignacy Sachs na perspectiva das pesquisas
sobre o desenvolvimento, e se tornou rapidamente um dos polos de referência
na formação de estudantes e pesquisadores brasileiros em economia,
sociologia rural, literatura e antropologia das religiões.
• Impérios, Sociedades, Nações, América Latina e Mediterrâneo Ocidental
(ESNA – Universidade Paris Nanterre), dirigido por Pierre Ragon, foi criado em
1996 graças por iniciativa de Jean-Michel Sallmann, e dirigido até 2006 por
Thomas Calvo. O Centro se especializou no estudo das sociedades coloniais
ibero-americanas, com um acento particular sobre a história das missões e do
fato religioso no período colonial.

Mondes Américains publica duas revistas:

• Brésil(s). Sciences humaines et sociales é uma revista francesa e
em francês sobre o Brasil. Esta publicação semestral, aberta a todas
as disciplinas, busca trazer conhecimento sobre uma pluralidade de
temas e abordagens, em particular sob prismas comparativos. Tratase de (re)colocar o Brasil, sua história, sua sociedade, seus espaços
dentro de perspectivas as mais amplas, provenientes de debates
teóricos e de pesquisas empíricas capazes de renovar a análise e a
compreensão.
journals.openedition.org/bresils
Contato : bresils-revue@ehess.fr

• Nuevo Mundo, Mundos Nuevos é uma revista de história e de
ciências sociais que privilegia o comparatismo e os enfoques
cruzados sobre o conjunto das Américas, na longa duração. A revista
está aberta a artigos inéditos de pesquisadores americanistas. Ela
acolhe, igualmente, diversos materiais úteis para a constituição do
patrimônio científico americanista e se inscreve no quadro das digital
humanities. Novo Mundo, Mundos Novo sé publicada em quatro
línguas: espanhol, francês, português e inglês.
journals.openedition.org/nuevomundo
Contato : revuenuevomundo@gmail.com

Mondes Américains é uma unidade de pesquisa
do CNRS, da EHESS, da Universidade Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne e da Universidade Paris-Nanterre

Mondes Américains em NÚMEROS:
• 35 pesquisadores e docentes-pesquisadores,
• 4 pesquisadores eméritos ou honorários
e 55 pesquisadores associados,
• uma equipe de apoio à pesquisa (administração,
gestão financeira, comunicação, edição) de 6 membros,
• 75 doutorandos e 25 jovens doutores com teses
defendidas há menos de 3 anos,
• uma quinzena de manifestações científicas
organizadas a cada ano,
• 2 revistas científicas digitais.

Contatos
• Direção: clement.thibaud@ehess.fr
• Secretaria geral: goretti.frouin@ehess.fr
• Comunicação:
mondes-americains-communication@ehess.fr
• CERMA e CRBC: goretti.frouin@ehess.fr
• CENA: lucie.rigollet@ehess.fr
• CRALMI: diana.ospina@ehess.fr
• ESNA: pierre.ragon@parisnanterre.fr

MONDES AMÉRICAINS
UMR 8168 - CNRS / EHESS

mondes-americains.ehess.fr
facebook.com/MondesAmericains

Mondes Américains em poucas PALAVRAS
• História e antropologia,
• América do Norte e América Latina,
• Mestrado e doutorado,
• Seminários interdisciplinares,
• Revistas digitais: Nuevo Mundo e Brésil(s),
• Mediação científica.
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