
Texto 2 - O conceito de império na atualidade (1) 

“O conceito [Império] tem servido para cunhar relações econômicas ou culturais 
supostamente marcadas por fortes disparidades de poder. Esta diversidade no 

emprego do conceito parece indiciar um de dois fenômenos: ou as referidas 
instâncias partilham, apesar de todas as diferenças, um núcleo restrito de 
características semelhantes; ou as definições de império são de tal forma 
variadas que permitem que se aplique o conceito a uma multiplicidade de 

experiências históricas que, entre si, pouco têm em comum.”  
 

Fonte: MAGALHÃES, Pedro T. Império: notas sobre o alcance de um conceito. Relações 
internacionais, setembro de 2013, [ pp. 079-089 ]. Disponível em 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/ri/n39/n39a09.pdf Acesso em: 6/3/2019. 
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