
O País  
 
Ator central nos conflitos no Oriente Médio, o Estado de 
Israel nasce em 1948, com o retorno dos judeus ao território 
onde foram expulsos a quase 2 mil anos antes. A criação do 
país provoca uma das mais intensas disputas territoriais da 
atualidade, objeto de complexas negociações entre israe-
lenses e palestinos - que habitam a região há séculos e exi-
gem que lá seja criado seu Estado. O país tem a economia 
mais desenvolvida do Oriente Médio, além de contar com 
uma indústria de ponta em informática e um grande arse-
nal bélico. Sua capital é Tel-aviv com 392 mil habitantes, 
sendo a segunda maior cidade do país, atrás apenas de Je-
rusalém. O país é membro do Banco Mundial, do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e da Organização das Nações Unidas 
(ONU). 
 
Israel e a Educação 
 
Israel possui a maior taxa de alfabetização do sudoeste asi-
ático, e possui também a maior expectativa de tempo esco-
lar da região. O país empata com o Japão na segunda maior 
expectativa de tempo escolar de todo o continente asiático, 
ambos perdem apenas para Coreia do Sul. Entre 3 e 18 anos 
de idade, a educação é obrigatória no país, sendo dividida 
em escola primária, escola média e ensino médio. Possui 5 
tipos de ensino: religioso, ultra ortodoxo, laico, escolas ára-
bes e escolas municipais. Grande parte dos árabes matricu-
lam seus filhos em instituições nas quais o árabe é a língua 
oficial. Nas escolas árabes, drusas e cristãs, as aulas de es-
tudos bíblicos são trocadas por atividades baseadas na cul-
tura islâmica, drusa ou cristã. 
 
Israel, a inovação e a internacionalização 
 
De acordo com o Índice de Inovação da Bloomberg, um 
ranking anual que estima o desempenho dos países em 
educação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento, etc; 
Israel é o 5º país mais inovador do mundo. Ficando à frente 

dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Cingapura no 
ranking, o país conta com altas despesas do PIB em investi-
gação, um grande número de profissionais na área, e uma 
força de trabalho majoritariamente com formação avança-
da. Israel possui institutos de pesquisa renomados, que são 
essenciais na criação dessa ponte entre o âmbito empresa-
rial e o âmbito acadêmico, sendo a Universidade Hebraica 
de Jerusalém um exemplo. 
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