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UNAC - INSTRUÇÃO CÍVICA II - CONCEITOS
1. GRUPO SOCIAL
É um conjunto de pessoas, unidas por idéias, sentimentos e fins comuns. Há o grupo
biológico, que é a família (que a sociologia estuda como instituição); há grupos culturais (de
cultura intelectual, como a escola, ou de cultura física, como o clube esportivo); há grupos
econômicos (sindicatos, sociedades comerciais); grupos recreativos (uma sociedade
dançante); grupos religiosos (igrejas e associações religiosas).
Todos esses grupos vivem dentro de grupos políticos, que são os Municípios, as Províncias,
os Condados, os Estados-membros, Nações. E regem-se pela sua própria ordenação jurídica
interna (estatutos, regimentos, contratos sociais, leis orgânicas, constituições), que é a
garantia de uma ordem, sem a qual o grupo não poderá atingir os fins a que se propuseram
os que nele se agruparam.
Vê-se, portanto, que dentro da sociedade há sociedades. A Sociedade humana é, assim, um
imenso organismo formado de múltiplos órgãos diferentes, que são os grupos sociais
naturais.
Nesta reunião, o objetivo é amplo, é o bem de todos, não só de um grupo, mas de todos os
grupos que o compõem. Estes últimos são os grupos políticos ou sociedades políticas. Por
isso define-se a sociedade política como o grupo social cuja idéia força, cujo objetivo,
consiste em realizar o bem comum e garantir a ordem jurídica necessária para que as
entidades que ela encerra melhor se aproximem dos seus respectivos fins.
Nesta reunião, o objetivo é amplo, é o bem de todos, não só de um grupo, mas de todos os
grupos que o compõem. Estes últimos são os grupos políticos ou sociedades políticas. Por
isso define-se a sociedade política como o grupo social cuja idéia-força, cujo objetivo,
consiste em realizar o bem comum e garantir a ordem jurídica necessária para que as
entidades que ela encerra melhor se aproximem dos seus respectivos fins.
2. CONCEITO DE MUNICÍPIO
É o primeiro grupo político, reunindo grupos econômicos, recreativos, culturais, religiosos, as
pessoas e as famílias, que sentem necessidade de realizar aspirações maiores, acima das
que objetivam em cada um desses grupos sociais.
O Município é uma miniatura da Nação. É no município que os jovens se iniciam na vida
pública, aprendem a lutar pelo bem comum. O município é grande escola política da Nação.
Por isso, a participação na vida municipal é importante para a prática e o aprimoramento das
virtudes cívicas.

