
 

Caro leitor, 

A Faculdade de Administração da Associação Brasiliense de Educação, no âmbito de suas 

estratégias de desenvolvimento acadêmico e humanístico, possui duas revistas que 

congregam, com rigor científico, todo conhecimento que é produzido na Instituição, no campo 

das ciências da Educação e da Administração. Trata-se da Revista Praxis, do Curso de 

Pedagogia, e da Revista Innovare, do Curso de Administração. Ambas as publicações são 

divulgadas em meio eletrônico e têm o propósito de socializar os conhecimentos, colocando 

em cena o mundo contemporâneo na perspectiva dos seus desafios para a Educação e nas 

temáticas do universo da Administração.   

As revistas apresentam múltiplas temáticas, as quais evidenciam várias facetas da 

Administração e da Educação. Do ponto de vista lógico e racional, não são temáticas pontuais 

e localizadas como objetos de especialistas, mas todos os artigos envolvem uma estrutura 

racional ampla. Ou seja, as Revistas acadêmicas aqui apresentadas não se restringem a si 

mesmas. Não se restringem ao conteúdo apresentado pelos artigos e textos. Direta ou 

indiretamente, remetem a questões mais amplas, típicas da atualidade, referendando o papel 

atuante desta Instituição de Educação Superior na produção e socialização do conhecimento. 

Do ponto de vista acadêmico, ambas as revistas aparecem como ponto de intersecção entre 

várias outras ciências. Em outras palavras, elas abarcam vários saberes que interligam vários 

continentes epistemológicos. Além do mais, os trabalhos publicados nas revistas científicas da 

FABE, reúnem considerações que podem contribuir-nos mais diversos contextos que envolvem 

processos educativos e administrativos. 

 Dessa forma, nas diferentes abordagens de cada revista, o leitor poderá observar conceitos e 

estruturas argumentativas que entrelaçam os textos por dentro, na condição de uma lógica 

imanente caracterizada como uma sistemática de interdisciplinaridade. Além disso, é possível 

identificar um sentido amplo de uma razão universal, que compenetra de fora para dentro, um 

círculo de um sistema conceitual que atravessa transversalmente os artigos e expõe um 

sentido universal. 

Boa leitura! 

 


