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O QUE É CIVISMO? 
  

  

Civismo: é a dedicação pelo interesse público, é o patriotismo que cada cidadão deve ter no seu dia a 

dia, para isso devemos conhecer bem os nossos símbolos nacionais. 
 

É muito comum confundir civismo com militarismo. Civismo é o mesmo que civilismo e vem do latim civis, 

que quer dizer cidadão. Civismo, pois, é o sentimento de patriotismo e de nacionalismo.  
 

Civismo: Devoção pelo interesse público; patriotismo; 

Cívico: Referente aos cidadãos como Estado; Patrótico; 

Civil: Que se refere às relações dos cidadãos entre si; social; paisano; não militar; 

Civilidade: Conjunto de formalidades dentro de normas de boa educação; cortesia; 

Civilismo: Ramo ou rumo de partido que obriga a prática de governo pelos civis.; 

Civilista: Referente ao Direto Civil; Indivíduo que é estudado nessa matéria; 

Civilização: Progresso que nos costumes e nas leis; 

Civilizar: Faze cível; introduzir o progresso, a instrução; adquirir costumes civilizados; 

Direito Cívil: O direito civil é o principal ramo do direito privado. Trata-se do conjunto de normas (regras 

e princípios) que regulam as relações entre os particulares que se encontram em uma situação de 

equilíbrio de condições. 
 

As demais vertentes do direito privado, como o direito do trabalho, o direito comercial e o direito do 

consumidor encontram sua origem no direito civil, sendo dele separados com a finalidade de buscar a 

proteção a uma das partes, seja por ser ela concretamente mais fraca que a outra (como o trabalhador e 

o consumidor), ou por ser ela merecedora de uma proteção em virtude de sua função sócio-econômica (o 

comerciante/empresário). 

O direito civil tem como objetivo estabelecer os parâmetros que regem as relações jurídicas das pessoas 

físicas e jurídicas. Por isso, estabelece as condições em que os membros de uma comunidade podem 

relacionar-se, nos mais variados sentidos. 
 

Refere-se à pessoa, à família, aos bens e à sua forma de aquisição, à sucessão (com quem os bens ficam 

depois da morte de alguém), às obrigações de fazer e de não fazer e aos contratos. Regulamenta os atos 

das pessoas jurídicas, principalmente o Direito Comercial/Empresarial. 

 
 

Fonte: Minidicionário Compacto – Língua Portuguesa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


