
Texto 3  - O conceito de império na atualidade  (2) 
 
“[…] o artigo recapitula a história dos termos “imperialismo” e “império” e 
distingue dois grandes tipos de impérios históricos: os pré-modernos 
(civilizações agrárias) e os modernos (coloniais, ligados às sociedades 
industriais). [...].  
Com base nestas análises, aborda-se a atualidade da posição dos EUA no 
mundo, para concluir que se trata de um império de tipo novo (pós-moderno) 
dados os elementos de coação política, projeção militar e cobrança de tributo 
imperial.” 
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