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Há guerras anunciadas, mas haverá guerras previsíveis? Nas vésperas de 1914,
o clima da Europa seria semelhante ao de 1939? Independentemente dos contextos históricos, encontramos denominadores comuns em períodos de pré-guerras:
nacionalismos exaltados, conflitos étnicos e religiosos, ressentimentos, ódios,
mal-estar, insegurança e incertezas. Mais do que uma periodização, a pré-guerra
constitui-se como uma estrutura de sentimento que marca a véspera do conflito
bélico.
Atualmente vivemos tempos incertos em que a única certeza é a de que não
sabemos para onde caminhamos, nem quais as regras que nos guiam. Os perigos
são múltiplos e cada um mais explosivo do que o outro: nacionalismos exacerbados, fanatismo religioso, crise económica, insegurança, demagogia, falta de confiança nos dirigentes políticos, dentre muitos outros aspetos; enfim, um quadro
ameaçador dos valores em que se fundamenta a civilização ocidental.
A revista Comunicação & Cultura convida os investigadores das áreas das
Ciências Humanas e Sociais a refletir sobre os fatores estéticos, sociais, políticos
e económicos que constituem o quadro conceptual no alvor do fenómeno bélico,
e sobre o seu impacto na tessitura cultural, na organização da subjetividade, na
formação da esfera pública e na qualidade da cidadania veiculada pelos media.
A revista solicita artigos que se debrucem sobre o fenómeno «pré-guerra»,
nomeadamente através da discussão dos seguintes temas:
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Nacionalismo, colonialismo, racismo na véspera da guerra
Práticas discursivas e éticas e premediações do conflito
A crítica cultural e a guerra
Os intelectuais e a guerra
Mal-estar e ressentimento: o discurso psicanalítico na véspera do conflito
Os media e a guerra
Belicismos e modernismos
O entretenimento e a representação da guerra (videojogos, cinema, teatro)
Ciência, tecnologia, indústria e complexo bélico
Mundos virtuais e ciberguerra

