GOVERNOS DA
ANTIGA GRÉCIA

MONARQUIA

2000 a 800 a.C.

A MONARQUIA é uma forma de governo em que o poder de governar
está nas mãos de uma única pessoa: o rei, monarca ou imperador. A
palavra monarquia vem do termo grego, monos (que signiﬁca “único”) e
arkhein (que signiﬁca “regra”).

“Quem deve governar
e como?"

O rei é o chefe de Estado vitalício e governa, geralmente, com a ajuda
de um conselho de aristocratas. Ele faz as leis, atua como juiz e
comanda o exército. Muitas vezes, o rei é também o principal sacerdote.
O povo paga impostos ao rei, obedece às suas leis e depende ele para
sua defesa.

O governo deve ser exercido por uma pessoa, por um grupo
privilegiado ou pelo conjunto dos cidadãos? Os antigos
gregos experimentaram diferentes formas de governo ao
longo de sua história.

800-650 a.C.

OLIGARQUIA

A OLIGARQUIA é uma forma de governo em que o poder
governante está nas mãos de alguns líderes, isto é, os aristocratas
ricos pertencentes a uma mesma família. A palavra oligarquia vem
do grego e signiﬁca “governo de poucos”.

TIRANIA

Os oligarcas usam seu poder em benefício próprio e para atender
seus próprios interesses. Aprovam leis que os tornam mais ricos,
aumentam os impostos e usando o exército para impor seu governo e
forçar o povo a obedecer às leis. Os cidadãos comuns tinham pouco ou
nada a dizer sobre como as coisas funcionavam.

650-500 a.C.

A TIRANIA é uma forma de
governo em que o poder
governante está nas mãos
de um indivíduo que assumiu o poder por meios ilegais. A
palavra tirania vem da palavra grega tyrannos, que signiﬁca
“líder ilegítimo”. Na antiga Grécia, o tirano era, em geral, um
aristocrata que tomava o poder contra os oligarcas e em
defesa dos mais pobres.
Porém, com o tempo, o tirano abusou do poder mantendo-o
por meios cruéis e abusivos. Hoje, a tirania tem uma
conotação negativa semelhante à ditadura.

DEMOCRACIA

500-320 a.C.

A DEMOCRACIA é uma forma de governo em que o poder
governante está nas mãos de todo o povo. A palavra democracia vem
do grego demos, “povo” e kratia “poder”.
A democracia surgiu na cidade-estado grega de Atenas, onde
muitas pessoas se colocaram contra os tiranos e os oligarcas. Na
democracia ateniense, os cidadãos participavam da vida política da
cidade nas assembléias, propondo e votando leis. Não existia o
cargo de presidente de Atenas.
Em tempo de guerra, um grupo de dez generais tomava decisões
sobre questões militares. Não foi perfeita, pois apenas 10% da
população da cidade tinha direitos políticos.
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