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Brasil é o 13º colocado em produção de artigos 
científicos no mundo  
 
O Brasil subiu duas posições no ranking de número de artigos científicos 
publicados em 2008 e já ocupa a 13ª posição. Em 2007, o país estava no 15ª lugar, 
atrás da Holanda e da Rússia, países que foram ultrapassados este ano. 
 

O Brasil passou da 22ª posição no ranking, atingida em 2000, para a 15ª em 2007, até 
conseguir a atual colocação. No ano retrasado, foram publicados 19.436 artigos 
brasileiros, que chegaram a 30.415. 

O ministro da Educação, Fernando Haddad disse que a melhora foi alcançada graças ao 
trabalho conjunto entre os ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação. Ele citou 
outros fatores que resultaram na melhora da produção científica nacional, como a 
substituição de professores temporários por mestres efetivos, a instalação de 
laboratórios e equipamentos nas universidades e a expansão das bolsas de mestrado e 
doutorado. 

Dobrar a produção científica nacional 

"Nós estamos vivendo um momento no país em que foi possível, de um ano para outro, 
aumentar em 50% a produção científica brasileira, em periódicos indexados por agência 
internacional. Dos países de ponta, é o que proporcionalmente ampliou mais a produção 
científica", disse o ministro. 

Segundo ele, a expectativa é aprovar R$ 150 milhões em recursos para financiar este 
ano projetos de incentivo à produção científico-tecnológica, aplicada à produção. 
Haddad participou, no Rio de Janeiro, da Reunião Magna da Academia Brasileira de 
Ciências, que este ano homenageou os cientistas Charles Darwin e Galileu Galilei. 

O ranking da Thomson Reuters dos 20 primeiros países em número de artigos 
científicos em 2008 é o seguinte: Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Inglaterra, 
França, Canadá, Itália, Espanha, Índia, Austrália, Coréia do Sul, Brasil, Holanda, 
Rússia, Taiwan, Suíça, Turquia, Polônia e Suécia. 

 
Fonte: Vladimir Platonow - Agência Brasil 
 


