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RESUMO: Este ensaio argumentativo visa apresentar a questão do desenvolvimentismo de           

Israel, assim como suas causas e progressos. O trabalho busca explicar esse desenvolvimento             

constante a partir de uma análise cultural, histórica e social do povo judeu. Analisar-se-á,              

também, a influência de três elementos da sociedade israelense na manutenção desse            

desenvolvimentismo, sendo: a influência das Forças de Defesa de Israel; o sistema            

educacional; e os esforços políticos.  

Palavras-chave: Israel; Desenvolvimento; Startups. 

INTRODUÇÃO 

Israel é notavelmente uma potência tecnológica. Várias de suas universidades são           

referências de ponta em vários rankings, seja a TAU (Tel Aviv University)1, o Technion 2, a               

Universidade Hebraica de Jerusalém3, o Instituto Weizmann de Ciências 4, entre outras. Ainda            

que seja um Estado novo, Israel já demonstra avanços tecnológicos, militares, bélicos e             

intelectuais compatíveis com Estados antigos e desenvolvidos.  

O presente artigo visa, nesse contexto, apresentar brevemente a história do           

desenvolvimento de Israel em suas variadas áreas. Este trabalho se empenha ainda em             

apresentar a origem desse processo de desenvolvimento que está em grande parte na cultura e               

nas características do povo judeu. Serão apresentadas brevemente a relação e a influência que              

as Forças de Defesa de Israel, que o sistema educacional e os esforços políticos              

desempenharam e ainda desempenham no estabelecimento de um cultura de desenvolvimento           

presente no Estado de Israel.  

Para lograr tal objetivo, esse trabalho será dividido em três seções que apresentarão              

origens e contribuições distintas para o processo de desenvolvimento de Israel. A pesquisa             

apresentada terá como base um material bibliográfico selecionado para apresentar dados           

sobre a história de Israel e sobre os avanços tecnológicos apresentados pelo país. 

Por fim, cabe destacar a relevância da produção de estudos como o que este que será                

apresentado abaixo. Os diferentes avanços conquistados por Israel não são só importantes            

para o país como para o mundo. A solidariedade do país o leva a compartilhar e disseminar                 

cada um dos avanços logrados, a fim de propiciar a integração e a cooperação entre os povos.                 

1 Posicionada na 3ª posição no ranking israelense de 2020 da CWUR (Center for World University Rankings). 
2 Posicionada na 4ª posição no ranking israelense de 2020 da CWUR (Center for World University Rankings). 
3 Posicionada na 2ª posição no ranking israelense de 2020, e na 65ª posição do ranking mundial da CWUR                   
(Center for World University Rankings), ou na 91ª posição do ranking mundial da Round University Ranking. 
4 Posicionado na 1ª posição no ranking israelense de 2020, e na 61ª posição do ranking mundial da CWUR                   
(Center for World University Rankings). 



Ademais, o ponto central deste artigo é compreender o papel da cultura judaica no processo               

de desenvolvimento do Estado. Nesse ínterim, almeja-se demonstrar como algumas          

qualidades e caraterísticas próprias do povo judeu foram responsáveis pela construção e            

aprimoramento constante do Estado desde sua criação.  

1 A ORIGEM DE ISRAEL E SUA CAPACIDADE DESENVOLVIMENTISTA 

A fundação do próprio Estado Judeu foi um ato que dependeu de grande sagacidade              

da parte do povo do livro. A formação das IDF (Forças de Defesa de Israel), pela “junção” do                  

Haganah e do Palmach 5, foi crucial para a defesa do novo país na Guerra de Independência                

(1948-1949). Desde tanques improvisados (como ocorreu com o caminhão CMP-15) até a            

criação do avião Avia S-199 (o primeiro avião de combate de Israel), demonstram a              

capacidade de desenvolvimento tecnológico e de disruptividade que Israel é capaz de ofertar.  

A necessidade de se proteger de ameaças externas é algo marcante e presente na vida               

do cidadão israelense desde a criação do Estado de Israel. E para que essa proteção exista                

efetivamente, medidas foram tomadas desde então, como o serviço militar obrigatório para            

homens e mulheres.As consequências desse treinamento tem trazido bons frutos à sociedade            

e à economia israelense.  

Dentre algumas delas: 

● Oportunidades de liderança: São dadas não só oportunidades de assumir         

posições de liderança, como também são construídos valores, virtudes e habilidades como a             

organização, a cooperação e o senso de responsabilidade que são imprescindíveis para            

qualquer líder; 

● A formação de grupos de elite como a Unidade 8200 que tem por            

consequência o convívio de jovens prodígios por que podem sair das Forças Militares e              

estabelecer empresas bem-sucedidas;  

● O aprendizado da disciplina (mesmo que seja militar). Fundamental para todos          

os aspectos da vida empresarial,uma vez que promove a disciplina, a responsabilidade e o              

senso de compromisso comum entre os soldados e, na vida empresarial, entre os funcionários              

e a sociedade.  6 

5 O Haganah e o Palmach foram organizações paramilitares judaicas que, a partir de seu caráter sionista, lutaram                  
no até então território do Mandato Britânico da Palestina pela formação do Estado de Israel.  
6 O artigo recomenda: a leitura do texto do Major do Exército Americano Andrew J. Aiello III, sobre as                   
vantagens de se ter um processo descentralizado de tomada de decisões num exército. AIELLO III, Andrew J.                 



2 FATOR EDUCACIONAL 

Além desses fatores, a presença educacional israelense é um dos mais antigos e             

atuantes do Oriente Médio, como o Technion, fundado em 1912, em pleno domínio otomano,              

e a Universidade Hebraica de Jerusalém, fundada em 1918, cujo primeiro conselho            

administrativo incluía nomes como Albert Einstein, Sigmund Freud, Chaim Weizmann, entre           

outros.  

O papel da religião judaica também não poder ser ignorado, dado que o povo judeu é                

conhecido como o “povo do livro” e o incentivo familiar de que certas orações, certos ritos                

devem ser aprendidos desde criança, traz um valor maior na capacidade de aprendizagem da              

pessoa, desde a infância.  

As escolas seguem um currículo nacional, mas são divididas - conforme a Lei de              

Educação do Estado de 1953 - em cinco tipos diferentes: escolas laicas, religiosas (judaicas),              

ultraortodoxas, municipais e árabes. Escolas árabes tendem a enfatizar o estudo da cultura e              

da língua árabe (ao mesmo tempo em que se estuda o hebraico). Já escolas ortodoxas têm                

uma ênfase no hebraico, de maneira a valorizar o background do aluno.7 Essa variedade em               

padrões de escola não só traduzem a pluralidade social, religiosa e étnica da sociedade              

israelense, como também reforçam a importância desses valores na formação de novos            

indivíduos. A pluralidade social e cultural propicia um avanço na capacidade criativa, uma             

vez que oferece ao indivíduo uma visão mais ampla de mundo. 

Outro ponto indispensável no que tange ao sistema educacional de Israel é a Teoria              

da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, desenvolvida e divulgada nos anos 1970 e 1980,            

chamada também de Método Feuerstein.8Foi um ponto de virada no modelo educacional            

israelense. Em síntese, uma de suas premissas fundamentais é de que todo ser humano tem               

uma inteligência que pode ser expandida, independente de sua idade ou etnia 9. 

3 ESFORÇOS POLÍTICOS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO 

Decentralizing Strategic-to-Tactical Maintenance Operations. Army Sustainment. Disponível em:        
<https://alu.army.mil/alog/issues/sepoct11/Decentralizing_Strategic_Operationsl.html>. Acesso em 19 de julho      
de 2020. 
7 MARSHAL, Stephen. Fun and Facts About Education in Israel That Will Surprise You. 17 de abril de 2018.                   
The Times of Israel. Disponível em:      
<https://blogs.timesofisrael.com/fun-and-facts-about-education-in-israel-that-will-surprise-you/>. Acesso em 19    
de julho de 2020. 
8 Em homenagem ao seu idealizador, o psicólogo cognitivo Reuven Feuerstein (1921-2014). 
9 Mais informações sobre o método e suas aplicações estão no site do Instituto Feuerstein. Disponível em:                 
<https://blogs.timesofisrael.com/fun-and-facts-about-education-in-israel-that-will-surprise-you/>. Acesso em 19    
de julho de 2020. 



Outro ponto fundamental no desenvolvimento criativo israelense foi a criação, em           

1965, do Office of The Chief Science (Departamento-chefe da Ciência), durante o governo             

Eshkol (1963-1969) sob os auspícios do ministro Pinchas Sapir (considerado o pai da             

economia israelense). Sapir era o membro do governo que fazia uma turnê apresentando as              

oportunidades do novo país, mostrando ao mundo as possibilidades de investimentos a serem             

feitas em Israel, seja em infraestrutura ou na formação de novas empresas. Seu trabalho deu               

resultado na década seguinte, logo após a Guerra de Yom Kippur (outubro de 1973). 

Empresas majoritariamente americanas passaram a estabelecer-se em solo israelense.         

A chegada de nomes como IBM, Motorola e Intel, que vieram a construir centros de pesquisa                

e desenvolvimento, mudou o perfil econômico de Israel, que era mais focado em agricultura,              

passando a ser mais diversificado e baseado em tecnologia.  

Com a flexibilização da circulação de pessoas para além da cortina vermelha da             

URSS na década de 80 promovida por Gorbatchev, houve uma forte contribuição para a              

maciça imigração de judeus10 para Israel. Em sua maioria, eram pessoas com formação             

acadêmica e experiência profissional, o que colaborou para a alta concentração de            

engenheiros e médicos per capita no país.  

A criação da lei de R&D11, de 1984, concedendo incentivos fiscais e até empréstimos              

para incubadoras de novas empresas que viessem a melhorar o bem-estar da população             

israelense, colaborou muito para o boom tecnológico e econômico da década vindoura. Esta             

lei criou um ambiente de negócios favorável à tomada de risco e à criação de empresas de                 

tecnologia, com semelhanças relevantes ao cenário visto na região do chamado Vale do             

Silício12. 

Nos anos 1990, com a relativa estabilidade geopolítica e militar na região (vide os              

acordos de Oslo), as exportações passam a ter seu momento de virada13, em que os produtos                

mais exportados,antes as laranjas, passam a ser ligados à tecnologia. Foi a década em que foi                

originado em Israel, o Windows NT14, o pen drive 15, e o primeiro comunicador instantâneo              

10 Chamados de refuseniks, por serem previamente recusados de emigrar da União Soviética para Israel.  
11 Law for Encouragement of Research and Development in Industry (Lei de Encorajamento à Pesquisa e                
Desenvolvimento na Indústria). 
12 Localizado no estado da Califórnia, EUA. Região conhecida como polo tecnológico por abrigar grande parte                
das maiores start-ups e Big Techs do mundo. Algumas como o Google, Apple e Facebook.  
13 Em 1991, conforme o site Agriculture in Israel. Disponível em:        
<https://web.archive.org/web/20080309204112/http://agricultureinisrael.com/page1/page1.html> Acesso em 9    
de março de 2008. 
14 Conforme dito pelo Ministro da Economia de Israel, Eran Nitzan, a maior parte do Windows NT foi criado                   
pela Microsoft em Herzilya, sendo a base em que o Windows XP (e seguintes) funciona. 
15 Criado pela israelense M-Systems com o nome de DiskOnKey, (a empresa foi adquirida pela SanDisk em                 
2006). Disponível em:   

https://web.archive.org/web/20080309204112/http://agricultureinisrael.com/page1/page1.html


via internet, o ICQ16, entre outras novidades. A compra do ICQ pela AOL foi um ponto de                 

virada, dado o alto valor da transação naquele momento: US$ 407 milhões em 199817,              

atraindo a atenção de grandes empresas internacionais ao cenário inovador israelense. Como            

tal aquisição foi anterior ao estouro da “bolha dot com”18, o significado econômico desse              

processo foi considerado enorme para um país do porte de Israel. 

O processo de paz entre árabes e israelenses teve pontos de muita relevância no              

começo da década de 1990, pelas negociações , acordos e declarações firmadas no decorrer              

dos anos. Com a eclosão da Segunda Intifada (setembro de 2000), o conflito recomeçou , de                

maneira a remover os acordos econômicos dos noticiários, tornando o conflito mais            

repercutido do que novos produtos ou fusões e aquisições de empresas. 

No começo da evolução técnico-científica de Israel, os diversos tipos de necessidades            

eram um fator preponderante para o desenvolvimento. Tanto a esquerda, quanto a direita             

israelenses tendem a ser a favor de maciços investimentos em educação e nas forças de               

segurança, até hoje. A convergência política e ideológica em temas essenciais para a             

sobrevivência e desenvolvimento de Israel é um dos pontos mais cruciais na construção de              

um país em constante prosperidade. Tal convergência não é importante somente para o             

desenvolvimento, mas para a própria manutenção do Estado, que tem se garantido nas             

necessidades de investimento constante em segurança e em desenvolvimento tecnológico. Na           

atualidade, a necessidade ainda existe, tanto pela falta de recursos naturais em território             

israelense, quanto pelas ameaças externas à existência do próprio Estado de Israel. 

O que Israel colhe hoje é a consequência de vastos investimentos que ocorreram nos              

anos 1970 e 1980 em educação e mais especificamente no ensino superior público. Governos              

como o de Golda Meir (1969-1974), Yitzhak Rabin (1974-1977), Menachem Begin           

(1977-1983), Yitzhak Shamir (1983-1984) e de Shimon Peres (1984-1986) foram decisivos           

para a formação da intelectualidade israelense atual.  

CONCLUSÃO 

<https://web.archive.org/web/20110209122838/http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-release
s/2006/2006-11-19-sandisk-completes-acquisition-of-msystems> . 
16 Criado pela Mirabilis em 1996 (posteriormente adquirida pela AOL). Disponível em:            
<https://www.warnermediagroup.com/newsroom/press-releases/2001/05/09/icq-celebrates-100-million-registere
d-users> .
17 US$ 712 milhões em valores de 2020.
18 Nome dado à valorização de empresas de tecnologia na bolsa americana Nasdaq no período de 1995 a 2000. O                   
pico foi no dia 10 de março de 2000; até que em 2001, a maioria das empresas que “cresceu” durante a bolha, já                      
estava em processo de venda ou de fusão. WOLLSCHEID, Christian. Rise and Burst of the Dotcom Bubble. 1                 
ed. Munich: Grin Publishing, 2012.

https://www.warnermediagroup.com/newsroom/press-releases/2001/05/09/icq-celebrates-100-million-registered-users
https://www.warnermediagroup.com/newsroom/press-releases/2001/05/09/icq-celebrates-100-million-registered-users


O sucesso tecnológico-científico de Israel é, portanto, causado por fatores sociais,            

culturais, religiosos, econômicos e até militares. A história da criação de Israel por si mesma               

é um exemplo de compromisso social em prol de uma causa e do desenvolvimento de um                

bem comum. As diferentes necessidades militares, bélicas e de infraestrutura que nasceram            

com o Estado impulsionaram o desenvolvimento constante do país.  

Os três fatores brevemente apresentados neste artigo são aspectos importantes na           

história de desenvolvimento do país. A história da criação do Estado e as ameaças e desafios                

que vieram com ela possuem uma relação única com o consciente popular que impele o povo                

nesse estado constante de desenvolvimento. Os ataques antigos e hodiernos à sobrevivência            

do Estado de Israel foram e ainda são combatidos pelo empenho em disruptividades militares              

e bélicas que promovam a segurança.  

O sistema educacional, por sua vez, oferece uma base de valores que promovem a              

existência de uma sociedade tão plural. A diversidade étnica, religiosa, política e sexual tão              

característica de Israel, apesar de favorecer um desenvolvimento no campo científico e            

tecnológico, é, antes de tudo, um desenvolvimento crucial no aspecto social e político. O              

sistema político democrático e o ambiente público de debate sofisticado são, certamente,            

resultados dos avanços ocorridos no sistema educacional. 

Consequentemente, o espaço político também se torna bastante favorável à ampliação           

do sistema democrático e dos avanços do país. Para isso, como supracitado, há uma              

concentração de esforços em prol da manutenção desse processo de desenvolvimento           

constante. Por fim, cabe destacar o aspecto da cultura e das caracteristicas do povo judeu que                

são cruciais para o progresso da nação e que perpassam por todos esses três elementos               

tratados no artigo. A unidade, a dedicação e resiliência são características de um povo que               

não só prospera dentro de suas fronteiras, como também se destaca através de grandes nomes               

da ciência ao redor do mundo.  
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