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Estudo identifica aumento do  

número de artigos assinados por mais  

de mil autores na última década 

C
resceu nos últimos anos o nú-
mero de publicações científi-
cas assinadas por mais de mil 
autores, fenômeno conheci-
do como hiperautoria. A con-

clusão consta de um relatório que anali-
sou 15,7 milhões de artigos de diversas 
áreas do conhecimento publicados em 
periódicos indexados na base Web of 
Science entre 2009 e 2018. Divulgado 
em dezembro passado pelo Institute for 
Scientific Information (ISI), serviço de 
bases bibliométricas da empresa Clariva-
te Analytics, o levantamento identificou 
1.315 trabalhos divulgados entre 2013 e 
2018 cujas listas de autores tinham mais 
de mil nomes cada uma — ante 573 re-
gistrados de 2009 a 2013. Esses artigos 
envolviam pesquisadores de instituições 
de mais de 100 países. Também se ob-
servou um número crescente dos cha-
mados “artigos multiautorais”, aqueles 
com mais de 10 autores de instituições 
de mais de cinco países.

Na avaliação de Martin Szomszor, che-
fe de análise de pesquisa do ISI e um dos 
autores do relatório, a multiplicação de 
autores reflete uma mudança na natureza 
da pesquisa científica, hoje cada vez mais 
global e colaborativa em vários campos. 
“Muitos desses trabalhos estão associa-
dos a temas complexos, que demandam 
investimentos em equipamentos, cole-
ta de dados, processamento analítico e 
grandes equipes especializadas espalha-
das em vários países”, disse a Pesquisa 
FAPESP. “O pesquisador solitário está se 
tornando um modelo cada vez menos viá-
vel para grandes inovações científicas.”

Artigos com muitos coautores de vá-
rios países há algum tempo são uma rea-
lidade em campos como o de física de 
partículas — essa área, inclusive, foi a 
que mais apresentou artigos com hipe-
rautoria no relatório do ISI. Isso se deve 
sobretudo a grandes projetos colabora-
tivos, como os conduzidos no Grande 
Colisor de Hádrons (LHC), o acelerador 
de partículas da Organização Europeia 
para Pesquisa Nuclear (Cern), na fron-
teira da França com a Suíça. Em 2015, 
por exemplo, um artigo publicado pe-
la equipe do Atlas e do CMS, dois dos 
principais instrumentos do LHC, sobre 
o bóson de Higgs na revista Physical Re-
view Letters contou com 5.153 autores 
de mais de 500 instituições espalhadas 
pelo mundo, inclusive do Brasil. O tra-
balho bateu o recorde de maior núme-
ro de colaboradores em um único arti-
go científico. A hiperautoria também é 
um fenômeno relativamente comum no 
campo da biologia molecular e genética, 
conforme destaca o relatório (ver tabela 
na página 44). Um dos casos mais conhe-
cidos é o de um estudo assinado por 1.014 
coautores publicado em 2015 na revista 
Genes Genomes Genetics descrevendo o 
sequenciamento do genoma da mosca-
-das-frutas (Drosophila melanogaster).

Segundo Szomszor, dados dos últimos 
cinco anos sugerem um número crescen-
te de estudos com essas características 
também em outras áreas do conheci-
mento, como no caso da epidemiologia 
global e das ciências espaciais, “talvez 
porque essas áreas estejam associadas 
a algumas das questões mais premen-

tes e complexas do século XXI, como o 
aquecimento global”. Szomszor também 
menciona um estudo publicado em 2017 
na revista The Lancet avaliando tendên-
cias mundiais no índice de massa corpo-
ral assinado por mais de mil autores de 
mais de 100 países. “É o tipo de pesquisa 
em que dados globais são necessários”, 
explica. Na avaliação do biólogo João 
Carlos Nabout, pesquisador da Univer-
sidade Estadual de Goiás (UEG), que 
estuda padrões de autoria na área de bio-
lógicas no Brasil, a tendência de artigos 
com muitos coautores de muitos países 
tem potencial para se tornar mais intensa 
nos próximos anos, “à medida que mais 
grupos de pesquisadores de diferentes 
áreas se envolvem em trabalhos colabo-
rativos multidisciplinares relacionados 
a temas complexos no mundo”.

A criação de grandes redes de cola-
boração internacionais ganhou fôlego 
a partir dos anos 2000, intensificando-
-se ainda mais na década seguinte. En-
tre 2009 e 2013, por exemplo, apenas 
um artigo assinado por pesquisadores 
de mais de 60 países foi listado na base 
da Web of Science. Entre 2014 e 2018, 
no entanto, esse contingente subiu pa-
ra 49, sendo que quase dois terços deles 
tinham autores de mais de 80 nações. A 
combinação de muitos autores de vários 
países, além de representar um padrão 
complexo de autoria que difere dos tra-
balhos acadêmicos mais tradicionais, em 
alguns casos parece guardar relação com 
o aumento das taxas de citação. Na ava-
liação do cientista da computação Jesús 
Mena-Chalco, professor da Universidade 
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Federal do ABC (UFABC), isso pode estar 
relacionado ao fato de esses estudos, com 
frequência, serem publicados em revistas 
de alto impacto com grande visibilidade 
na comunidade científica internacional.

O pesquisador estuda o fenômeno da 
hiperautoria há algum tempo no Brasil. 
Em um levantamento recente feito com 
base em 849.805 artigos publicados en-
tre 1999 e 2018 por 14.870 mil doutores 
bolsistas de produtividade do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), disponíveis na 
plataforma Lattes, Mena-Chalco e sua 
equipe identificaram 1.605 artigos com 
mil ou mais autores, todos na área de 
física. “Os dados para o Brasil estão ali-
nhados à tendência mundial observada 
no relatório do ISI”, ele afirma.

O
utros fatores podem estar 
envolvidos no avanço dos 
artigos multi ou hiperau-
torais. “É possível que o fe-
nômeno, em algumas áreas, 

seja motivado por hábitos culturais, co-
mo o de incluir vários pesquisadores se-
niores nos resultados das pesquisas”, diz 
a bióloga Jacqueline Leta, do Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
especialista em cientometria, área que 
busca estudar aspectos quantitativos da 
ciência e da produção científica com ba-
se em indicadores bibliométricos. Uma 
explicação adicional, segundo Szomszor, 
do ISI, seria uma maior inserção de de-

terminados países, sobretudo os do he-
misfério Sul, nas redes internacionais 
de pesquisa. É o caso do Chile. O país 
sul-americano se destacou no relatório 
do ISI por ter participado de colabora-
ções internacionais no período analisa-
do. De acordo com Leta, é possível que 
isso esteja relacionado aos experimentos 
conduzidos na rede de radiotelescópios 
do Atacama Large Millimeter/
Submillimeter Array (Alma), 
em San Pedro de Atacama, um 
dos maiores sítios de observa-
ção astronômica do mundo.

O relatório divulgado pelo 
ISI aponta tendências, mas é 
preciso cautela ao considerar 
suas conclusões. A esmagadora 
maioria dos artigos avaliados — 
quase 95% do total — ainda é 
assinada por até 10 autores. Is-
so significa que trabalhos pro-
duzidos por grupos menores 
ainda dominam a literatura 
científica. Nesses casos, não é 
a quantidade de coautores que 
costuma ajudar a aumentar o impacto 
dessas publicações, mas se elas são fruto 
de colaborações internacionais. Um le-
vantamento realizado pelo físico Carlos 
Henrique de Brito Cruz, diretor científi-
co da FAPESP, envolvendo artigos com 
até 10 autores publicados em periódicos 
indexados na base Web of Science en-
tre 2015 e 2017, verificou que o número 
de citações dos artigos brasileiros ten-
de a aumentar quando produzidos em 
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Quantidade de autores

Matemática

Física

Ciência espacial

Neurociência e comportamento

Farmacologia e toxicologia

Medicina clínica

Biologia molecular e genética

Multidisciplinar

1-5

99,2

74,0

66,3

50,9

50,4

48,7

42,1

62,1

6-10

0,8

21,5

20,4

39,0

41,6

40,2

40,7

28,1

11-15

0,0

2,8

5,7

7,8

6,8

8,3

11,7

7,0

16-20

0,0

0,6

2,5

1,5

0,9

1,9

3,1

1,7

21-30

0,0

0,3

2,3

0,6

0,3

0,8

1,5

0,8

31-50

0,0

0,18

1,37

0,19

0,05

0,20

0,59

0,29

51-100

0,00

0,13

0,80

0,05

0,01

0,04

0,20

0,07

501-

1.000

0,000

0,084

0,028

0,000

0,000

0,001

0,001

0,000

1.001-

6.000

0,000

0,084

0,028

0,000

0,000

0,001

0,001

0,000

101-500

0,000

0,221

0,650

0,010

0,004

0,012

0,092

0,023

Ciência cada vez menos solitária
Quantidade de coautores (frequência em %) por área em artigos indexados 
na Web of Science entre 2009 e 2018
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colaboração com pesquisadores de ou-
tros países. O impacto desses trabalhos 
também pode variar significativamente 
de acordo com o país com o qual se está 
colaborando — o impacto de estudos bra-
sileiros com até 10 coautores envolven-
do pesquisadores do Reino Unido, por 
exemplo, pode ser até duas vezes maior 
do que o de estudos com coautores ar-
gentinos (ver gráfico acima).

A colaboração envolvendo grupos res-
tritos de autores tem outras vantagens. 
Na avaliação de Samile Andréa Vanz, 
professora da Faculdade de Biblioteco-
nomia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), a coordenação 
de trabalhos com até 10 autores tende 
a ser mais fácil. “Os pesquisadores en-
volvidos muitas vezes se conhecem de 
antemão, o que contribui para a criação 
de um vínculo de confiança baseado na 
experiência e na capacidade de análise 
de cada um”, destaca a pesquisadora. 
Esse tipo de grupo também tende a se 
beneficiar mais das novas tecnologias 
de comunicação. Em um rol de colabo-
radores de número limitado, é mais fácil 
conseguir promover encontros virtuais 
para discutir o andamento das atividades 
pelas quais cada um ficou responsável.

Vanz trabalha em um projeto de pes-
quisa quer pretende avaliar até que pon-
to artigos envolvendo colaboradores de 

diferentes países podem interferir na 
posição de universidades pequenas nos 
rankings universitários internacionais. 
“Nossas análises preliminares sugerem 
que as colaborações internacionais in-
fluenciam a posição das universidades 
jovens, pequenas e sem tradição de pes-
quisa nesses rankings, de modo que, ao 
se basear exclusivamente no número de 
citações, os rankings podem criar dis-
torções bibliométricas que precisam ser 
levadas em consideração.”

Leta, da UFRJ, destaca ainda que a 
coautoria é apenas um dos critérios para 
se avaliar os níveis de colaboração cien-
tífica, e há dúvidas se essa métrica é a 
mais adequada. “Está cada vez mais difí-
cil saber o papel que cada autor teve em 
um artigo assinado por várias pessoas”, 
comenta. “Escrever em conjunto nem 
sempre significa que houve cooperação. 
Há casos em que o pesquisador acres-
centou o nome de colegas para retribuir 
favores ou para facilitar a aceitação do 
artigo em determinada revista.” A dis-
cussão sobre os critérios que devem ser 
levados em consideração na definição 
de autoria é intensa no meio acadêmico. 
“Ter o nome incluso em um artigo impli-
ca responsabilidades. Significa certificar 
sua integridade e estar apto a defendê-la 
publicamente”, diz Nabout, da UEG. “A 
inclusão como coautor de um artigo deve 

pressupor um envolvimento importante 
na sua realização.”

Alguns pesquisadores, entre eles Vanz 
e Mena-Chalco, defendem que na lista 
de coautores deveria constar apenas os 
responsáveis por um passo-chave no es-
tudo, isto é, uma ideia original, hipóte-
ses ou interpretações teóricas, além do 
cientista que propôs o projeto original. 
A lista, por outro lado, deveria excluir 
aqueles que fizeram apenas uma par-
te pequena da pesquisa ou que não são 
pesquisadores, como no caso de técni-
cos, assistentes e outros colaboradores.

Embora essas recomendações sejam 
aceitas por alguns grupos de pesquisa, 
continuam provocando debates. “Mui-
tas revistas já exigem do autor que ele 
submeta com o manuscrito um relató-
rio especificando a participação de cada 
coautor no trabalho”, diz Mena-Chalco. 
“Avalia-se ainda que no caso de artigos 
resultantes de grandes projetos, com mi-
lhares de autores de vários países, conste 
apenas o nome do consórcio no âmbito 
do qual o trabalho foi elaborado.” A su-
gestão gera novas discussões, envolven-
do não apenas a questão da integridade 
científica como também os métodos de 
avaliação dos órgãos de fiscalização e 
rankings acadêmicos para qualificar os 
pesquisadores e suas instituições. n

Rodrigo de Oliveira Andrade

FONTE CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ

O peso das colaborações internacionais
Citações de artigos brasileiros com até 10 autores variam de acordo com o país de origem dos coautores

Impacto normalizado
(citação por artigo em relação à média mundial)

Quantidade
de artigos

Nacionalidade
dos coautores

0,72

0,77

1,12

1,17

1,18

1,18

1,23

1,41

1.812

4.315

14.101

3.430

2.736

3.754

4.716

Somente Brasil

Argentina

Espanha

EUA

Alemanha

Itália

França

Reino Unido

131.235


