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Usamos a palavra política ora para significar uma atividade específica
– o governo -, realizada por um certo tipo de profissional – o político -
,ora para significar uma ação coletiva – o movimento estudantil nas
ruas – de reivindicação de alguma coisa, feita por membros da
sociedade e dirigida aos governos ou ao Estado. Afinal, a política é
uma profissão entre outras ou é uma ação que todos os indivíduos
realizam quando se relacionam com o poder? A política se refere às
atividades de governo ou a toda ação social que tenha como alvo ou
como interlocutor o governo ou o Estado?
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SOCIEDADE: Uma sociedade é um grupo de indivíduos que formam um sistema
semi-aberto, no qual a maior parte das interações é feita com outros indivíduos
pertencentes ao mesmo grupo. Uma sociedade é uma rede de relacionamentos
entre pessoas. Uma sociedade é uma comunidade interdependente. O
significado geral de sociedade refere-se simplesmente a um grupo de pessoas
vivendo juntas numa comunidade organizada. A origem da palavra sociedade
vem do latim societas, uma "associação amistosa com outros". Societas é
derivado de socius, que significa "companheiro", e assim o significado de
sociedade é intimamente relacionado àquilo que é social. Está implícito no
significado de sociedade que seus membros compartilham interesse ou
preocupação mútuas sobre um objetivo comum. Como tal, sociedade é muitas
vezes usado como sinônimo para o coletivo de cidadãos de um país governados
por instituições nacionais que lidam com o bem-estar cívico
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ESTADO: é uma instituição organizada política,
social e juridicamente, ocupando um território
definido, normalmente onde a lei máxima é
uma Constituição escrita, e dirigida por um
governo que possui soberania reconhecida
tanto interna como externamente. Um Estado
soberano é sintetizado pela máxima "Um
governo, um povo, um território". O Estado é
responsável pela organização e pelo controle
social.
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GOVERNO: Em ciência política, chama-se forma de governo (ou
sistema político) o conjunto de instituições políticas por meio das
quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a
sociedade. Cabe notar que esta definição é válida mesmo que o
governo seja considerado ilegítimo. Tais instituições têm por objetivo
regular a disputa pelo poder político e o seu respectivo exercício,
inclusive o relacionamento entre aqueles que o detêm (a autoridade)
com os demais membros da sociedade (os administrados). A forma de
governo adotada por um Estado não deve ser confundida com a forma
de Estado (unitária ou federal) nem com seu sistema de governo
(presidencialismo, parlamentarismo, dentre outros).


