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Segundo Cícero, há duas espécies de conflitos humanos: os que se resolvem por debate 
e discussão e os que se resolvem pela violência. A filosofia especializou-se no primeiro: 
na resolução discursiva dos conflitos, mas ela precisa pensar também aquilo que está 
para além do debate: a guerra. Esse curso pretende fornecer um panorama sobre as 
diversas teorias filosóficas da guerra no pensamento ocidental. A questão central é se 
existe uma justificação moral para a guerra; ou seja, quando e em que circunstâncias é 
justo e mesmo moralmente necessário promover uma guerra e eliminar outros seres 
humanos. Se você responde que sim, que existem razões morais  imperativas para usar a 
violência máxima contra outros, então você é um defensor da teoria guerra justa, pois o 
inimigo a ser combatido é um inimigo injusto. Se você , por outro lado, responde que 
não, que nenhuma guerra pode ser justificada moralmente de forma absoluta, então você 
ou bem é um pacifista ou bem um decisionista. Ao final do curso, você descobrirá.  
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