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TECNOLOGIA EMISRAEL
1. INTRODUÇÃO

Situado no cruzamento de caminhos entre a região do Mediterrâneo e as vas-

tas extensões desérticas do Oriente Médio,Israel está dotado em forma desigual

dos dois elementos essenciais para a vida em nosso planeta: O sol e a água. Sem-

pre desfrutou de luz solar em abundância, porém, viu-se em dificuldades pela

escassez de água, desde os tempos mais remotos.

Por isso, não deve causar surpresa O fato de que com O estabelecimento do

Estado de Israel, em 1948, tenha se dado a máxima prioridade à investigação

científica com vistas ao desenvolvimento de métodos que pudessem ajudar ao

jovem Estado a usar o máximo de um dos recursos e o mínimo do outro,isto é,

aproveitar ao máximo Os benefícios do sol e utilizar cada gota dos pequenosre-

cursos hidrológicos.

Com a mesma política de incentivo à pesquisa procurou-se desenvolver méto-

dos de melhor aproveitamento das poucas áreas férteis e de compensação da

falta de outros recursos minerais.

Um outro campo que teve grande desenvolvimento em Israel, devido às pró-

prias necessidades, foi o da Medicina. Com

a

criação do Estado, massas de imi-

grantes chegaram a Israel, vindos das mais variadas partes do mundo. Estes

imigrantes trouxeram consigo as mais diversas enfermidades e epidemias queti-

veram queser detidas a todo custo. Isto exigiu a realização de profundas inves-

tigações científicas que elevaram O nível de conhecimento nas áreas de Epide-

mologia, Enfermidades Tropicais e Subtropicais, e muitas outras.

Graças às colaborações mútuas de cientistas de campos distintos como a Me-

dicina e a Bio-Medicina conseguiu-se, também, grandes progressos na investi-

gação do câncer, imunologia, hematologia, cardiologia e microbiologia. Do

mesmo modo, devido ao trabalho conjunto de cientistas da área médica e de

Engenharia Eletrônica, desenvolveram-se em Israel, equipamentos médicos pa-

ra tratamento de doenças do coração e câncer, para efetuar diagnósticos e para

auxílio em salas de cirurgia.

Todos os benefícios obtidos por Israel em suas investigações agrícolas, médi-

cas e tecnológicas têm sido compartilhados com os países em vias de desenvolvi-

mento do mundointeiro. Vários projetos conjuntos são financiados por orga-

nismosinternacionais e, além disso, são mantidosestreitos contatos com 5 ins-

titutos de pesquisascientíficas dos países do Ocidente através de convênios bila-

terais, conferências internacionais e intercâmbio de estudantes e cientistas.
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Israel é um dos países do mundo que, proporcionalmente, mais investe na
pesquisa e no desenvolvimento científico, para os quais são destinados 2,2% de
seu Produto Nacional Bruto. Neste sentido, só é superado pelos Estados Uni--
dos e Holanda (2,3%).

Outro dado que mostra a importância dada pelo povode Israel à pesquisa é o
fato de que em cada grupo de mil cidadãos israelenses, quatro dedicam-se ao
desenvolvimento da Ciência, chegando muito perto do primeiro colocado, que
são os Estados Unidos onde 4,2 por mil pessoas estão ocupados neste campo.

Deste modo, Israel tem muito a oferecer ao mundo e, procuramos com este
pequenofolheto mostrar com mais detalhes alguns aspectos que podem serinte-
ressantes e úteis ao Brasil, que enfrenta dificuldades semelhantes às de Israel co-
mo a periódica falta de água no Nordeste, a grande abundância de luz solar e
problemas nas áreas agrícolas e médicas.

Devemos lembrar, por fim, que já existem diversos acordos de colaboração
entre Brasil e Israel, especialmente no campo da irrigação e da energia, como
pode ser visto no folheto especialmente dedicado a este tema.

ENERGIA SOLAR

A energia do sol vem sendo utilizada em Israel em longa escala desde muito
antes que o mundo acordasse para os perigos da ““crise de energia””. Em Israel,
há tempos que aquecedores de água solares são utilizados por mais de um quar-
to do total das famílias israelenses. Verifica-se que a cada dia instalações mais
sofisticadas estão chegando ao mercado consumidor.

A utilização da energia solar representa, sobretudo, uma importante econo-
mia de petróleo e seus derivados, já que grande parte da eletricidade israelense é
proveniente de usinas termoelétricas e está sendo substituída, hoje em pequena
escala devido aos obstáculos encontrados, pela eletricidade proveniente da
energia solar.

Os produtos israelenses de equipamentos de aquecimento solar têm uma ex-
periência acumulada de vários anos em termos de criação, “know-how”” de
produção e instalações dos mesmos. Esta grande experiência está sendo trans-
mitida agora através de um crescente comércio de exportação com diversos paí-
ses. Tanto sistemas completos como vários componentes isolados destes siste-
mas são feitos em Israel e vendidos pelo mundo todo.

Atualmente, as exportações israelenses neste setor concentram-se, principal-
mente, em coletores planos para utilização em instalações domésticas de aqueci-
mento de água; no entanto, já existe início de fornecimento de sistemas de ener-
gia completos incluindo, inclusive, recursos para aquecimento de interiores e
condicionamento de ar.
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Enquanto isso, observa-se, em Israel, que novas pesquisas estão sendo feitas

e soluções inovadoras estão sendo apresentadas pelos cientistas 6 produtores

para superar as fimitações dos sistemas de produção solar de energia elétrica.

Estas limitações do sistema concentram-se em dois pontos que são:

a) a revelação custo/benefício da energia desse modo produzida é um fator

que em vários casos torna sua aplicação economicamente inviável;

b) o fato de que os primeiros sistemas desenvolvidos só pudessem funcionar

com a presença do sol, o que tornava proibitiva a instalação dos mesmos em di-

versas aplicações.

Tentando resolver estes problemas, tornando mais ampla agama de possíveis

aplicações da energia solar, foram propostas soluções que utilizamoutros mate-

riais e outra disposição das placas coletoras solares visando diminuir a razão

custo/benefício, bem como, o uso de outros tipos de coletores que não somente

o plano, mas também, um outro denominado tanque solar que é um coletor

(combina a capacidade de coleta à de armazenamento de energia). Quando liga-

do a um gerador turbinado movido a temperaturas moderadas, desenvolvido,

também, em Israel, estes tanques solares produzem energia elétrica que pode ser

utilizada na grande maioria das aplicações que usam a eletricidade.

Analisaremos, a seguir, com mais detalhes os fundamentos de funcionamen-

to e as diversas opções apresentadas pelos sistemas de aproveitamento de ener-

gia solar.

Este tipo de equipamento é fabricado por mais de 25 empresas emIsrael, sen-

do que boa parte delas dedicam-se exclusivamente ao mercado de sistemas do-

mésticos. Entre estas firmas, a pioneira é a Miromit que atua neste ramo há

mais de duas décadas sob a orientação do Professor Zvi Tabor, um “expert”

no assunto, reconhecido mundialmente, que desenvolveu uma película capaz de

absorver e reter a energia proveniente do sol.

Este tipo de equipamento tem grande gama de aplicações como pode ser veri-

ficado no quadro nº 1.

Foi desenvolvida na cidade de Rehovot, em Israel, uma célula solar que for-

nece eletricidade continuamente mesmo após o pôr-do-sol. Este equipamento

foi elaborado por uma equipe de cientistas do Instituto Weizman encabeçada

pelo Professor Joost Manassen.

Estas células têm seu próprio sistema interno de armazenamento e não neces-

sitam recarregamento de energia para períodos escuros. Atualmente as pesqui-

sas encontram-se no nível de aperfeiçoamento e espera-se obter uma taxa de 6 a

8% de eficiência na conversão.
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Quadro 1

 

MODERADAS
(25ºC a 35ºC)

ALTAS
(50ºC a 80ºC)

TEMPERATURAS

 

TIPO DE COLETOR NÃO VITRIFICADOS  VITRIFICADOS

 

APLICAÇÕES — aquecimento de pis-
cinas e chuveiros do-
mésticos ou de clubes
— na agricultura para
aquecimento das zonas
das raízes em estufas — casa e apartamentos

— hotéis
— hospitais
— restaurantes

— indústrias

 

IRRIGAÇÃO

Israel tem uma importante espinha dorsal. Ela é subterrânea, de concreto
protendido, com 2,75 metros de diâmetro. E o gigantesco aqueduto Kineret-Ne-
guev, que leva anualmente 320 milhões de metros cúbicos de água do Mar da
Galiléia, ao norte, até o Neguev, no sul, para irrigar solos agrícolas. A esse con-
dutor está acoplado todo o sistema de irrigação local, com suaestrutura de ca-
nais adventícios.
É por outro lado nesse domínio, que pode se observar o alto índice técnico da

agricultura israelense. Os processos de irrigação escolhidos para limitar as per-
das por evaporação ou excesso de débito (irrigação gota a gota, controle do dé-
bito e do tempo deirrigação por computador, pesquisa de cultivos e plantas ca-
pazes de tolerar águas com elevado teor de salinidade, etc.), são objetivos de
pesquisas incessantes.

Existe, em Israel, uma Administração Hidrológica dotada de poderes estatais
para controlar e guiar o fornecimento e o consumo de água. Integradas a essa
administração acham-se as várias usinas de dessalinização estabelecidas em Ei-
lat, no extremo sul do Neguev, bem como a grande usina movida a energia nu-
clear que está sendo construída em Ashdod e que fornecerá 38 mil metros cúbi-
cos de água doce quando estiver funcionando com sua capacidade máxima.
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Usando técnicas avança-

das de irrigação, Israel con-
seguiu, em 20 anos, trans-
formar, por exemplo, o de-
serto de Aravá, que é um
vale entre o Mar Morto e o
Golfo de Eilat, no sul do
país, numaregião de grande
produtividade agrícola.

Desenvolvendo e pesqui-
sando novos métodos, Is-
rael já está se preparando
para dar sua contribuição à
humanidade para a solução
do problema da escassez

mundial de alimentos. Irrigação por gotejamento no deserto — Kibutz Sdê Boker

CIRURGIA ASSISTIDA POR TAC

Um significativo avanço na cirurgia do câncer do cérebro foi alcançado por
Israel com a fabricação, pela Elscint Ltda., de um sofisticado aparelho de ma-
peamento. O aparelho dá aos neurocirurgiões capacidade para identificar e ex-
trair maiores porções de tumores cerebrais malignos que os métodos convencio-
nais. Como resultado imediato poder-se-á aumentar substancialmente o tempo
de sobrevivência pós-operatório e a longo prazo espera-se que o aparelho possa
colaborar na guerra científica contra o câncer.

“Diferentemente de tumores benignos cerebrais, os malignos não apresentam
margens ou fronteiras bem delineadas”, explica o Professor Mordechai Shalit,
cientista que desenvolveu o método. Isto quer dizer que o cirurgião pode apenas
supor qual a extensão do tumor que foi removido. Todavia, por exame eletrôni-
co da cabeça do paciente, várias vezes durante a operação, ele pode obter um
quadro bastante preciso do que resta e, então, proceder adequadamente.

LIMITAÇÕES DO RAIO ייאיי ,
Professor Shalit é o chefe da neurocirurgia no Centro Médico Beilinson, em

Petah Tikva, e também catedrático do Departamento de Neurocirurgia da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Tel Aviv. Como ele descreve o proble-
ma, Os raios “X””, somente, não podem demonstrar a existência de um tumor

cerebral, a menos quefeitos em conjunto com estudos de constraste que são do-
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Imagem de abdômen, com detalhes Imagem do crânio com detalhes”

loridos, demoradose, às vezes perigosos. Estes métodos, que são a pneumoen-

cefalografia, ventriculografia e arteriografia exigem a injeção de ar (nos dois

primeiros casos) ou material de controle (no último) no sistema nervoso,e, de-

vido aosriscos envolvidos, são realizados apenas uma vez — imediatamente an-

tes da operação. Desse modo, durante um grande período os cirurgiões traba-
lham no escuro já que não têm meios de saber precisamente os resultados de seu

trabalho. Todos eles podem ter certeza que ainda existem células cancerosas

após a operação e que, além do mais, não sabem em que quantidade.

É por essa razão que alguns cirurgiões consideram casos perdidos os pacien-

tes com câncer cerebral e as estatísticas mostram que os pacientes pós-operados
sobrevivem por um período de 34,5 semanas, apenas.

O novo método do Professor Shalit usa a tomografia axial computadorizada

(TAC), que é uma avançadatécnica de raio *“Xº” que combina análise computa-

cional com a tecnologia de raio “X”” para obter figuras de qualidade superior

— e muito mais facilmente obtidas do que aquelas conseguidas por outros mé-

todos.
Apesar da técnica cirúrgica continuar a mesma, repetidos mapeamentos por

TAC durante a operação, podem dar ao cirurgião mapas detalhados do seu
progresso, possibilitando a retirada da maior parte, se não da totalidade do te-

cido canceroso.
O processo baseia-se na rotação da montagem da fontede raios “Xºº e a uni-

dade de detecção. Com isso, é possível repetir o processo de mapeamento por

um ciclo de 180 graus. Assim, após diversas leituras e armazenamentos de todos

os dados, o computador gera uma figura de um corte transversal que pode ser

apresentado em uma tv ou em umafotografia estática.
Em 1979 o Professor Shalit, realizou a primeira operação do mundo onde o

cirurgião era informado continuamente, através de mapeamentos de TAC,da

situação do tumor de seu paciente no decorrer da mesma. Desde então, procedi-

mentos similares foram utilizados em vários outros casos com resultados preli-

minares promissores.
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Como resultado imediato verificou-se um aumento do tempo de vida pós

operatório, especialmente devido a dois fatores: com a precisão do TAC foi

possível delimitar bem o tumor, minimizando, desse modo, a'retirada de tecido

cerebral não afetado bem como a quantidade de tecido doente restante no pa-

ciente.

 
Gama — Câmara com computador usado nodiagnóstico de cancêr

Atualmente, este tipo de aparelhagem já equipa os grandes hospitais de Ná-

rios países (Estados Unidos, Alemanha Ocidental, França, Inglaterra, Bélgica,

Holanda, Itália e Brasil), graças aos contratos de exportação da Elscint, aju-

dando no combate ao câncer e dando uma nova esperança àquelas pessoas por-

tadoras deste terrível mal.
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EDUCAÇÃO

Numerosos estudantes do mundo todo vêm a Israel todos os anos para estu-
dar nos diversos cursos oferecidos por este país. |

Este folheto é uma apresentação das possibilidades de estudo em Israel e, de
um pouco de sua história, bem como, do desenvolvimento e importância dada
pelo governo e instituições particulares à educação formal e informal.

LEGISLAÇÃO:

Durante o período do Mandato Britânico, a comunidade judaica em Israel
estabeleceu uma rede educacional independente, baseada num financiamento
voluntário, com diferentes aspectos ideológicos e culturais. Uma das primeiras
tarefas do Estado foi desenvolver uma rede nacional, tanto para cumprir um
dos pontos de um Estado soberano, como para facilitar o processo de integra-
ção de uma população heterogênea e em rápida incrementação. Esta estrutura
devia também acomodar formas sociais diferentes, desde uma profundamente
ortodoxa até outras seculares.

A primeira legislação educacional básica de Israel partiu do princípio de uni-
versalismo. A lei de Educação Obrigatória (1949) obrigou a todas as crianças de
5 a 14 anosa ter escola gratuita. Os fundos necessários para custear uma educa-
ção mais avançada não podiam ser proporcionados pelo Governo, num país de
imigração maciça como Israel; o fundamento da educação deveria dedicar-se a
prover e construir estruturas que garantissem a cada criança pelo menos um ní-
vel elementar de ensino. A segunda legislação básica estabeleceu que todas as
escolas deviam ter 75% de seus programas determinados pelo Ministério da
Educação.

Para manter-se o princípio de igualdade de oportunidades na educação, fo-
ram dados subsídios às escolas e de acordo com as necessidades econômicas de
seus alunos, para evitar que o problema financeiro fosse um obstáculo para re-
ceber educação secundária. O objetivo final a alcançar é a livre educação em to-
dos os níveis.

A Ata de Educação Obrigatória de 1949, se aplica tanto aos cidadãos árabes
de Israel quanto aos judeus (para a comunidade árabeisto significava uma vio-
lenta ruptura com a tradição, especialmente porque exigia as mesmas oportuni-
dades educacionais para meninas e meninos). Somente nos casos de beduinos,
devido ao seu nomadismo, a lei não foi aplicada de forma estrita.
Em 1979, o Knesset (Parlamento), decidiu que todo cidadão israelense, teria

um acréscimo de 1%no seu Seguro de Previdência Nacional, para garantir todo
o estudo secundário do país.
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POLÍTICA GOVERNAMENTAL

Até a metade da década de 60, o Ministério de Educação e Cultura pôs todo
ênfase na construção de novas escolas, na instrução de professores e no esforço

de barrar o desnível educacional entre crianças de diferentes origens. As crian-
ças de origem européia possuiam níveis de educação substancialmente mais al-
tos do que aquelas que provinham de países do Oriente Médio e do Norte da
África; existia também uma diferença importante no nível de vida entre a co-
munidade judaica e árabe nascidas no país. A prioridade foi dada às escolas de
locais onde havia uma grande concentração de imigrantes e aldeias árabes.

Programas de reforço e complementação foram agregados aos programas em
vigência nas escolas, incluindo um dia letivo mais comprido, trabalho supervi-
sionado no lugar, lições complementares, cursos especiais durante as férias e es-
colas em regime de internato.

Estes reforços se iniciaram para anular os efeitos do acentuado analfabetis-
mo dos próprios pais — não somente em hebraico, mas no idioma de origem —
entre muitos dos imigrantes e nas aldeias árabes.
Os pais podiam oferecer uma ajuda mínima e às vezes, inclusive, eram um

obstáculo à educação. Em alguns casos isto se expressava através de pressões
para um ingresso prematuro no mercado de trabalho, outras na oposição a que
meninos e meninas compartilhassem a mesma sala de aula, outros por fim, re-
fletiam mudanças na estrutura familiar, especialmente entre judeus de comuni-
dades orientais e entre os árabes.

9



 

   

  

 

 

O hebraico, idioma nacional, foi a língua de instrução para a população ju-

daica. Nas escolas árabes, o árabe — também idiomaoficial do Estado, além de
instrumento da cultura, tradição e história árabes — constitui a língua princi-
pal. O hebraico foi introduzido nas escolas árabes como idioma adicional, as-
sim como o árabe nas escolas judaicas.

ESTRUTURA EDUCACIONAL

A Lei de Educação Nacional de 1953 aboliu as tendências educacionais das

entidades particulares e transferiu a responsabilidade da educação nacional pa-

ra o Governo. A escolha oferecida ao país abrangia escolas estatais gerais, esco-

las estatais religiosas e o sistema mais ortodoxo.
Em 1969, o Knesset (Parlamento) aprovou a Lei de Reforma Educacional,

que introduziu a Escola Integral e um ano adicional de educação gratuita. Os

primeiros oito anos de escola primária e quatro de secundária foram redivididos

em seis de primário, três de intermediário e três de secundário. A matrícula na

escola primária passou a ser feita de acordo com o lugar ondereside o aluno.

Em 1974-75 a rede escolar abrangia 6.620 estabelecimentos de ensino com

32.480 salas de aula e 60.000 professores. Havia 4.280 jardins de infância, 1.460

escolas primárias, 80 escolas noturnas para jovens que trabalham, 176 escolas

intermediárias e 470 secundárias. Este total incluia também 120 seminários ra-

bínicos onde há também ensino secundário e universitário. Neste mesmo perío-

do o número de alunos árabes aumentou de 110.500 para 146.400 e o de profes-

sores de 3.000 para 6.400.

EDUCAÇÃO SUPERIOR
As instituições de ensino superior oferecem uma grande variedade de progra-

mas para estudantes de outros países, incluindo:

— programa de 1 ano
para universitários que desejam estudar um ano em Israel e simultanea-
mente obter créditos em seus cursos;

— programa preparatório
(mechiná) — para estudantes que querem fazer o curso superior e não têm
conhecimento de hebraico;

— programas especiais.
Durante o anoletivo de 1974-75 cerca de 51.000 estudantes frequentaram as 7

universidades do país. Destas, 40% são especializadas em ciências naturaise, as
restantes em ciências sociais e humanidades. As universidades mais antigas fo-
ram criadas antes mesmo do estabelecimento do Estado. Todas sofreram uma
rápida expansão de seus currículos, desafios financeiros como consequência da
incrementação e demanda geral por uma educação universitária.
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Campus Monte Scorpus

UNIVERSIDADE HEBRAICA DE JERUSALÉM
A Universidade Hebraica de Jerusalém começou a funcinar em 1925 no Mon-

te Scopus em Jerusalém, com 33 professores e 164 estudantes. Durante a guerra
de Independência em 1948 o campus universitário foi separado doresto da capi-
tal e não pode funcionar uma vez que passoua ficar em território dominado pe-
los jJordanianos. O acesso ao campus, bem como ao Hospital Hadassa e à Bi-
blioteca Nacional foi reaberto depois de 1948. Existia uma universidade sem
campus que, durante uma década sobreviveu em vários edifícios disperos pela
cidade. Finalmente em 1958 foi inaugurado um novo campus em Guivat Ram.
O campus de Monte Scopus foi reaberto e renovado no período posterior.
As faculdades de Medicina, Farmacologia e Odontologia estão situadas no

Hospital Hadassa. Outro campus é o da Faculdade de Agricultura que funciona
em Rechovot.
Fazem parte da Universidade os seguintes cursos: ciências sociais, filosofia,

letras, ciências naturais, biblioteconomia, museologia, direito, medicina, odon-

   e

Campus Agrícola de Rehovot
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   Campus d

tologia, pedagogia, serviço social, farmacologia, agricultura, ciências aplicadas

e um departamento para alunos estrangeiros. São de particular interesse Os es-

tudos desenvolvidos sobre Judaísmo Contemporâneo da Ásia, Africa e Oriente,

assim como de Bíblia e Hebraico.

INSTITUTO ISRAELITA DE TECNOLOGIA

Inaugurado em Haifa em 1924,situa-se no Monte Carmel. Abrange departa-

mentos, com laboratório e instrumental de engenharia aeronáutica, engenharia

agrícola; arquitetura e urbanismo; engenharia civil, química e elétrica; química,

tecnologia de alimentos e bio-tecnologia; administração de empresas e mate-

riais; matemática, engenharia mecânica e nuclear; física.

O campus abrange ainda uma escola secundária vocacional própria e cursos

de pós-graduação (fundados em 1957). =

INSTITUTO CIENTÍFICO WEIZMAN

Inaugurado em Rechovot em 1949, incorporou o Instituto de Investigação

Daniel Sieff que existia desde 1934. O Instituto Weizman se converteu rapida-

mente em um dos mais avançados centros de investigações e pesquisas científi-

cas a nível internacional atraindo cientistas dos mais importantes centros mun-

diais. Seus departamentos de investigação estão agrupados em cinco faculdades

— biologia, biofísica e bioquímica; química, matemática e física. O instituto é

hoje um dos mais importantes locais de reuniões de caráter científico de todo o

mundo, abrigando numerosos congressos, como as conferências trienais sobre

ciências para O progresso dos países em desenvolvimento.

UNIVERSIDADE DE TEL AVIV

Fundada em 1956, desenvolveu-se em rítmo acelerado. Inclui as faculdades

de humanidades, ciências naturais, direito, ciências sociais e escolas de: medici-

na, administração de empresas, educação e serviço social. Possui também uma

nova faculdade de comunicações e artes (teatro, cinema e televisão), além de

uma academia de música, um centro de ciências tecnológicas e engenharia, um

centro de estudos africanos e do Oriente Médio e um Instituto de Estudos Estra-

tégicos.
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Campus de Guivat Ram

UNIVERSIDADE BAR ILAN

Localizada em Ramat Gan, vem funcionando desde 1955. Sua especialidade
se situa nas áreas de Judaísmo eCiências Sociais naturais e direito. Recentemen-
te passou a incorporar um Instituto de Estudos da Torá (Antigo Testamento).

| Possui departamentos nas cidades de Ashkelon e Tzfat.

UNIVERSIDADE BEN GURION

Foi estabelecida em Beer Sheva em 1965 para preencher as necessidades do
sul do país. Incorporou o Instituto de Investigação do Neguev para as zonasári-
das bem como uma escola de medicina. Vários departamentos abrangem as
áreas de humanidades, mas a ênfase recai sobre as ciências naturais e engenha-
ria, às quais se dedicam 85%do corpo docente. Muitos professores e estudantes
são novos imigrantes, provenientes em grande parte da URSS.

UNIVERSIDADE DE HAIFA

Fundada em 1963 com a ajuda da Universidade Hebraica de Jerusalém, tem
como preocupações fundamentais as ciências sociais e humanas, pedagogia,
medicina, serviço social e um centro para estudos marítimos.

EDUCAÇÃO PARA ADULTOS E RENASCIMENTO

O hebraico,a antiga língua do povo judeu, idioma em que está escrita a Bi-
blia, caiu em desuso ao curso dos quase 2.000 anos de diáspora do povo judeu.
Assim se manteve até O século XVI, quando se iniciou sua renovação. Porém,
somente no fim do século XIX, recobrou o seu caráter de língua falada.

Durante os anos de dispersão, os judeus além de utilizar o idioma dos países
onde viviam, desenvolveram o idish, língua vernacular próxima ao alemão e, o
ladino, idioma próximo ao espanhol.
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Quando o movimento sionista se estendeu, surgiu um debate entre Os judeus

originários da Europa Oriental sobre qual dos idiomas usados deveria ser o na-

cional, ficando então decidido que deveria ser o hebraico. Em 1892 os professo-

res judeus do país resolveram adotar o hebraico como idioma de ensino e as pri-

meiras escolas secundárias foram inauguradas em Iafo (1906) e Jerusalém

(1908). Foi estabelecida uma Academia de Línguas em 1904 para propagar O he-

braico e adaptá-lo às necessidades modernas.

Em 1922, as autoridades mandatárias reconheceram O hebraico, o árabe e O

inglês como os idiomas oficiais do país Em 1948 perto de 80% da comunidade

judaica do país falava hebraico. A grande imigração havida após a independên-

cia do Estado criou a necessidade de um programa de ensino rápido, estabele-

cendo-se então o sistema dos ““ulpanim”” (cursos especiais de alfabetização em

hebraico) e constituindo-se uma rede de ensino da língua de forma intensiva e

com métodos especiais. Milhares de imigrantes adultos cursaram 6 meses de he-

braico e se graduaram obtendo um conhecimento prático do mesmo, suficiente

para O dia-a-dia. 5

Além do sistema de ulpan, a educação de adultos de vários tipos é organizada

por autoridades locais, a Federação dos Trabalhadores (Histadrut) e a Associa-

ção para a Educação de Adultos do Ministério de Educação e Cultura. Em 1976

começou a funcionar uma Universidade Aberta para adultos, que não exige ma-

trícula como condição prévia para ser cursada. Todos os programas de educa-

ção de adultos recebem o apoio da televisão e rádio.

O EXÉRCITO COMO FATOR EDUCATIVO

O exército de defesa de Israel não é só a expressão de uma sociedade mas,

constitui também um valor positivo em si, exercendo importante papel no nú-

cleo social em que funciona. O exército é um fator de primeira ordem no terre-

no da educação tecnológica e profissional de grandes núcleos de população. Di-

rige uma rede de escolas técnicas, € contribui para que Os oficiais possam se es-

pecializar no estudo de suas respectivas profissões.

Um aspecto essencial da educação nacional é o recrutamento de jovens mar-

ginalizados com absoluta carência de educação formal, a fim de integrá-los em

um marco social que impeça a continuação dessa marginalização.

Estas funções são possíveis devido ao fundamento básico do exército israeli:

é um “exercito de cidadãos de uniforme”. O sistema de reservistas impede a

fossilização de estruturas e ideologias, já que fazem parte das Forças Armadas

todas as correntes de opinião em vigência na sociedade israeli. Dessa maneira

evita-se que a vida no exército seja alienada. Em Israel é possível comprovar a

aparente contradição de um exército que não só é um ““mal necessário”” como
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aum paradigma para valorizar as atividades e objetivos da sociedade ci-

vil.
O Zahal — exército de defesa de Israel, possibilita ainda às pessoas com bre-

chas em sua educação formal avançar no terreno profissional graças aos servi-

ços prestados.

EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR (INFORMAL)

Várias atividades para educação informal são dirigidas por um departamento

especial do Ministério da Educação, o qual adapta seus programas aos diversos

lugares e grupos aonde serão implantados.

Existe umasérie de atividades complementares à escola:

centros jovens
reúnem-se após o horário das aulas para atividades sociais, viagens, fes-

tas, filmes e projetos. Abrange vários clubes para crianças de 7 a 10 anos,

mantendo monitores especializados.

centros comunitários
promovem atividades esportivas, desenvolvimento social, assistência a

trabalhos de casa e atividades culturais em geral. Diferem do anterior em

idade e características.
trabaiho com ““grupos de rua”

realibitação de jovens não integrados na educação regular, dependendo

suas atividades do monitor responsável.

ajuda a Organizações Voluntárias
clubes de orientação vocacional

Movimentos juvenis
existem 11 diferentes movimentos juvenis em Israel com membros de 10 a

18 anos. São movimentos voluntários com características diversas, con-

tando com mais de 200.000 participantes. Suas atividades abrangem: via-

gens, acampamentos, grupos culturais e sociais, seminários, trabalhos co-

munitários. Cada um tem o seu jornalzinho ou revista para publicação de

informes sobre atividades e idéias.
escolas naturais

são escolas regionais especializadas em geografia, arqueologia, história e

economia das áreas em que se situam.
clubes para interesses científicos

universidades einstituições particulares mantém clubes dirigidos por pro-
fessores e cientistas com cursos de diversos níveis e assuntos.

clubes de artes
onde são ensinadas atividades tais como: fotografia, desenho, escultura,
modelagem, teatro, cinema, etc.
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EDUCAÇÃO DE

DEFICIENTES

Em Israel, os deficientes, tanto físicos como mentais, não são marginalizados
da sociedade e vistos como um peso morto, um fardo que esta deve carregar. De
acordo com essa orientação básica procurou-se criar centros, clubes, comunida-
des onde eles podem desenvolver suas potencialidades, recebendo cuidados mé-
dicos, psicológicos e tudo o mais que necessitarem. Assim, se dedicam a várias
atividades, contribuindo para o todo social, além de com isto, minimizarem os
seus problemas.

Um exemplo dos resultados práticos desta filosofia é o do ballet de surdos-
mudos, um grupo que percorre o país realizando apresentações de um belíssimo
espetáculo, ao ritmo de tambores.

Israel encontrou também a resposta às preocupações dos pais de excepcionais
adultos que se afligem com o futuro de seus filhos. A comunidade de Kfar Tik-
va, funciona noestilo do kibutz, porém seus membros são excepcionais adultos
que recebem educação, tratamento especial quando necessário e treinamento
profissional. Seus habitantes organizam atividades esportivas e culturais em um
ambiente de liberdade e bem-estar, sem grades ou vigilantes. Diversos kibutzim
têm seus filhos nesta comunidade, onde vivem em caráter permanente com um
seguro vitalício. Kfar Tikvá existe há 20 anos, não está ligada a nenhuma linha
religiosa e não é entidade governamental. Se mantém através de subvenções da
família de seus membros e de doações de particulares. Em São Paulo, está sen-
do planejada a construção de uma ““ Aldeia da Esperança”, inspirada no mode-
lo israelense.
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