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A DIFUSIÓN DA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA1

Pedro Incio2

Resumo: Na actualidade os traballos dunha persoa que se dedique á inves-
tigación cambiaron moito desde os tempos en que a máxima difusión que 
podía ter un artigo de investigación era o reparto de separatas a colegas e 
institucións, ata os de agora, cando as redes converten a investigadores e 
investigadoras en expertos na difusión dos seus papers. Reflectimos no 
presente texto arredor da difusión da investigación científica nestes termos.
Palabras chave: investigación científica, difusión, bibliotecas universita-
rias, bases de datos.
Abstract: Today a researcher’s work has changed a lot, since the times when 
the maximum diffusion he could have a research article was the distribution 
of separates to colleagues and institutions, until now, when social networks 
turn researchers in experts in the dissemination of their papers. We reflect in 
this text on the dissemination of scientific research in these terms.
Keywords: scientific research, dissemination, university libraries, databases.

O traballo de investigación, para levar a cabo a máxima difusión 
das súas investigacións, ao meu ver, pódese visualizar como un círculo 
que vai desde o propio nome do autor ata a redes científicas e sociais de 
internet. Este círculo amplo estaría composto por catro círculos concén-
tricos (ou por un círculo e tres coroas). O primeiro sería o do nome do 
autor ou autora e o seu currículo; no segundo teriamos a obra da persoa 
investigadora; no terceiro, o do impacto, visualizaríase a importancia da 

1 Este traballo está pensado para as persoas investigadoras das Universidades, por iso algúns dos recursos que se 
citan ˗como Wos ou Scopus˗ só poden ser consultados en centros universitarios, hospitais ou noutros centros 
de investigación. Non obstante, o cerne do traballo si pode ser aproveitado por todas as persoas que se dedi-
quen á investigación. Non se puxeron URL’s pois de facelo o texto converteríase nunha listaxe de enderezos 
web.

2 Bibliotecario. Xefe de Servizo da Biblioteca da Universidade da Coruña.
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difusión da obra entre os seus colegas e institucións; e o catro, ao que 
denominaremos pegada dixital, incluiría todo o que cabe no proceloso 
mundo das redes. Vexámolo desde o primeiro círculo ata a coroa exterior, 
desde o nome de pila aos nicks.

O autor, a autora
O centro do traballo son as persoas autoras, está claro, e o primeiro 

que temos que conseguir é un nome validado, un nome que unifique o resto 
das posibilidades que existen para identificar o noso nome; non todas, pois as 
opcións son case ilimitadas ˗pensemos nun nome con dous nomes propios 
e un par de apelidos˗, pero si as suficientes. Para este traballo temos varias 
opcións de axuda.

A páxina máis importante de unificación de nomes é Orcid. Temos 
que crear un rexistro co noso nome, o que decidimos validar, e tamén cos 
nomes alternativos, todos os cales reenviarán á forma autorizada. Orcid ten 
a vantaxe de que se sincroniza con dúas grandes bases de datos de nomes, 
Author IDE de Scopus e Researcher IDE da Web of Science, agora chamado 
Publons. Isto é moi importante porque todo o que se engade a Orcid pasa a 
estas bases de datos e viceversa.

Orcid, ademais do relacionado coas variantes do nome, ofrécenos os 
seguintes apartados dentro do CV: Biografía, Emprego, Educación e cuali-
ficacións, Distincións, Institucións científicas, Financiamento, Obras. É 
importante que cubramos todo e logo gardalo nun arquivo, pois en moitas 
páxinas pediranos que repitamos estes datos e téndoo arquivado aforra-
rémonos traballo repetitivo. Orcid ten perfís diferentes para as distintas 
institucións: Axencias de financiamento, Organismos investigadores, casas 
editoras e asociacións profesionais; por iso, ademais de polo seu fin principal, 
o de validar un nome autorizado, a páxina actúa como unha rede científica.

Publons é o apartado dedicado aos investigadores e investigadoras da 
Web of Science. Ao principio era un directorio de peer reviewers (revisión por 
pares), pero foi ampliando as súas prestacións e incorporou a Researcher 
IDE. Ademais da información sobre os investigadores e investigadoras, o seu 
nome e a súa obra, Publons centra a súa actividade na revisión por pares; e 
ofrécenos datos sobre peer review difíciles de atopar noutras páxinas.

Scopus é a outra gran base de datos internacional de citas. Explícanos 
así o seu Author ID: «algúns autores teñen nomes similares, ou os seus 
nomes poden aparecer de xeito diferente en varias publicacións. O identifi-
cador de autor de Scopus distingue entre estes nomes asignando a cada autor 
en Scopus un número único e agrupando todos os documentos escritos por 
ese autor. Por exemplo, un autor pode aparecer como Lewis, M .; Lewis, M. 
J .; e Lewis, Michael en diferentes publicacións, ou pode haber dous autores 
chamados *John Smith».
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En relación a este mundo é moi interesante a base de datos “Autores 
galegos na BUSC” onde a Biblioteca da Universidade de Santiago de 
Compostela leva un control de autoridades dos autores dos seus catálogos. 
Na páxina explícannos: «Esta base de datos ofrece información bio-biblio-
gráfica daqueles autores que, figurando non catálogo da BUSC, son naturais 
de Galicia, teñen vinculación coa cultura galega ou desenvolven en Galicia a 
súa actividade profesional ou creativa. A base de datos actualízase periodica-
mente a partir de datos biográficos extraídos de fontes publicadas ou propor-
cionados polos propios autores». Na actualidade conta con mil cincocentos 
nomes de autor.

Doutra banda, temos un recurso moi interesante en Dialnet. O que 
empezou sendo un catálogo de rexistros analíticos de revista pasou a ser a 
gran base de datos da ciencia española, unha rede científica moi ben estru-
turada e que está a piques de transformarse nun CRIS, Current Research 
Information System. A ficha de cada autor é moi completa: institucións de 
traballo, as áreas de coñecemento, as páxinas web, e dános acceso á ficha do 
autor ou autora noutras bases de datos, como son ORCID, ResearcherID ou 
VIAF. En canto aos documentos dos autores e autoras, están organizados nas 
seguintes tipoloxías: artigos de revistas, colaboracións en obras colectivas, 
libros, teses dirixidas e obras coordinadas. O último avance de Dialnet foi 
Dialnet CRIS, que se presenta como un produto que permite unha inte-
gración fácil e practicamente automática, entre a principal base de datos de 
produción científica en español (Dialnet) e os sistemas de xestión curricular 
e da investigación (CRIS) de cada universidade. A integración de Dialnet 
CRIS con estes sistemas proponse a través do acceso a unha API ou Servizo 
Web que permite que o software de xestión da información que utilizan 
as universidades poida alimentarse coa produción científica existente en 
Dialnet dos seus autores e autoras.

Unido ao tema do noso nome, temos o Currículum Vitae. A elabo-
ración dun CV é unha tarefa lenta e tediosa, e nas páxinas citadas temos 
ocasión de achegar o noso CV dunha forma ou outra. Interésanos entón 
dispoñer dunha versión normalizada do CV. En España unha das versións 
máis estendidas é o CVN da FECYT: é un currículum único para os investi-
gadores, dixital e normalizado. Algunhas institucións, como a Universidade 
da Coruña, teñen modelos propios, os cales son máis ou menos compatibles 
co da FECYT. En Galicia temos que contar tamén co CV da ACSUGA, a 
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.

A obra
En canto teñamos en orde o noso nome, o noso propio punto de 

acceso no mundo da información dixital, habemos de atender á nosa obra. É 
moi importante que toda a nosa obra estea na rede.
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Aproveitaremos para iso a información do CV, o cal debería de ter 
no seu apartado de publicacións unha relación de toda a nosa produción. A 
maioría desta ha de estar xa en formato dixital, pero é posible que teñamos 
no CV referencias a traballos dos que, por unha ou outra razón –antigas 
separatas, artigos en papel, teses de doutoramento de certa antigüidade, 
presentacións en congresos, pósteres, material didáctico, etc.–, non temos 
versión informática. Con este material o que temos que facer é escanealo e 
convertelo en documentos pdf. Unha vez que temos o material en arquivos 
de ordenador, habemos de subilo á rede. A primeira opción son os reposito-
rios –institucionais ou temáticos–, outra importante é Google Scholar, pero 
temos máis.

As tres universidades galegas dispoñen de repositorios institucionais, 
onde debemos subir os nosos documentos, con ou sen axuda dos técnicos 
das bibliotecas; ademais moitos outros organismos investigadores teñen os 
seus propios repositorios. Outra opción son os repositorios temáticos, pois 
case todas as disciplinas manteñen algún dedicado á súa temática, desde a 
magna obra de Arxiv ata o pequeno mundo da biblioteconomía en ELIS, 
pasando por Social Science Research Network (SSRN), o maior repositorio 
de investigación en ciencias sociais.

Existen tamén repositorios centralizados, repositorios de repositorios, 
como OAIster, un proxecto de OCLC –a maior cooperativa de bibliotecas 
do mundo– ou Recolecta, unha iniciativa conxunta da Rede de Bibliotecas 
Universitarias (REBIUN) e a Fundación Española para a Ciencia e a Tecno-
loxía, que dá acceso a toda a produción científica española en acceso aberto. 
Desde o repositorio elixido deberiamos enlazar automáticamente con estes 
megaproxectos; e viceversa, os grandes *repositorios desembocan nos nosos 
rexistros.

Google Scholar é unha peza crucial na rede. Como simple repositorio 
pero tamén como ferramenta de análise pois co material do que dispón elabora 
variadas métricas. É moi interesante porque se nutre de Google, e desta forma 
dá acceso á maioría da ciencia que contén a rede; sexa aos rexistros bibliográ-
ficos dos documentos ou aos seus textos completos. Temos que dicir por iso 
que en Google todo é maior: o número de publicacións, as citas recibidas, os 
datos de impacto, o índice h, etc. Ao traballar con moitos máis datos, obtén 
mellores resultados que os que nos dan, por exemplo, as 12.000 revistas da 
WoS ou as 24.000 de Scopus –as cifras sempre están cambiando. O aspecto 
problemático é que a incorporación de rexistros á ficha dun autor non está 
supervisada e podemos atoparnos con erros de vulto, sen irnos moi lonxe.

Para rematar. Os datos de investigación é un ámbito que está empe-
zando a ser tomado en conta; moitos repositorios teñen xa unha política de 
xestión de datos de investigación, así como algunhas universidades e orga-
nismos nacionais e internacionais.
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O impacto
Canto xa temos a nosa obra na rede, nas revistas, nas bases de datos, 

nos repositorios, en Google, chega o momento de ver o seu impacto. Existen 
moitas ferramentas e diferentes métricas deste impacto. Vexamos un pouco 
a súa evolución.

As primeiras ferramentas bibliométricas foron as creadas pola actual 
WoS, nos vellos tempos do Institute for Scientific Information, cara a 1960. 
Desde eses anos xa se facían índices de citas e a partir desa información elabo-
ráronse as primeiras edicións do Journal Citation Reports, o gran repertorio 
que avalía a calidade das revistas. Pola súa banda Scopus, creada por Elsevier 
en 2004, elabora o Scimago Journal Rank, que pode verse como a contra-
partida europea ao mundo editorial anglosaxón. Estas primeiras ferramentas 
elaborábanse a partir das citas recibidas nas revistas científicas, analizando 
o impacto deses títulos de revistas pero non o dos artigos contidos nelas; 
un paso adiante foi a creación das métricas a nivel de artigo –Article Level 
Metrics, ALM– onde se analizaba o impacto dos propios artigos e os seus 
autores e autoras, e xa non só os títulos. A diferenza é importante porque coa 
métrica a nivel de título de revista, os autores e os seus artigos “herdaban” 
o factor de impacto da revista e pola contra, a ALM dá conta do impacto do 
artigo en si.

En 2010 apareceron as métricas alternativas, Altmetrics, que miden 
todos os usos que recibe un documento científico, nos seus catro –ou cinco– 
chanzos: consulta, descarga, lectura, cita, pegada. E na actualidade estase 
desenvolvendo a chamada Snowball Metrics, cuxa idea é que hai que medilo 
todo, que comentaremos ao final deste apartado.

A métrica alternativa comezou cun chamado Manifesto Altmetrics. 
Nel indicábase que para analizar o impacto dun documento científico había 
que dar conta de varios factores: o uso (acceso e descarga), a arbitraxe (opinión 
dos especialistas), as citas, e o chamado conglomerado altmétrico (almace-
namento, links, favoritos e intercambio). Todo isto visualizado no donut –
que amosaremos ao final–, que nos desagrega os seguintes apartados –pero 
hai máis–: bitácoras e redes sociais (Twitter, Facebook, Google, LinkedIn, 
Pinterest, Reddit, YouTube, Wikipedia); sitios e foros de revisión por pares 
(Faculty of 1000, Peerage of Science, Research Highlights das revistas de 
Nature Publishing Group etc.); documentos oficiais e informes; xestores de 
referencias (CiteULike, Mendeley); e canles de difusión (outlets) de medios 
de comunicación xeneralistas.

Falamos da medición da influencia dos artigos científicos, pero tamén 
existen ferramentas para medir o impacto doutros materiais: patentes, soft-
ware, datos, etc. Na actualidade tamén se mide o impacto das monogra-
fías como fai a WoS na súa Book Citation Index, impacto que tamén mide 
Scopus.
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As principais bases internacionais de datos de impacto son a WoS 
e Scopus. Ambas traballan cunha moi selecta colección de publicacións, 
de maneira que os nosos datos, está claro, só aparecerán se publicamos 
nestas grandes revistas. Hai que dicir que España non está mal represen-
tada en ambos sitios e que nalgunhas coleccións como Scielo ou Emerging 
Citation Index –as dúas da WoS–, a nosa presenza é importante. Ademais 
existen unha serie de páxinas de alcance nacional ou hispanoamericano nas 
que podemos ver o índice de impacto das nosas publicacións. Malia que 
non todas se actualizan, merece a pena citar algunhas: In-RECJ (impacto 
en revistas de ciencias xurídicas), In-RECC (impacto en ciencias sociais), 
In-RECH (impacto en ciencias humanas), In-RESH (ciencias sociais e 
humanas), Factor IME (revistas médicas españolas), CIRC, DI, Factor 
IME, Latindex e MIAR.

É neste círculo onde se ve a importancia das investigacións dun 
autor ou autora, o impacto dos seus artigos, as citas recibidas, as súas 
críticas como peer-review, a aparición da súa obra en páxinas web, informes, 
xornais, blogs, referencias en Facebook, etc. O que ten que facer o inves-
tigador neste ámbito é investigar o mellor posible, crear bos equipos de 
traballo, publicar nas mellores revistas, traballar temas novidosos, etc. De 
todo isto recibe os froitos en forma de impacto. Na WoS temos un apartado 
que pode guiar ao investigador: Essential Science Indicators, unha ferra-
menta que proporciona estatísticas para coñecer as tendencias en investi-
gación científica.

En canto á Snowball Metrics, así se nos explica na páxina web 
da Biblioteca da UDC: Iniciativa xurdida en Reino Unido en 2010 da 
man de oito universidades e Elsevier, para a elaboración dunha serie 
de métricas estandarizadas que ofrecesen unha visión holística da acti-
vidade investigadora sen ter que recorrer a indicadores e clasificacións 
alleos á comunidade académica. Este tipo de métricas son o resultado do 
proxecto do grupo de universidades británicas para a medición obxectiva 
dos seus produtos académicos (output) e da eficacia (outcome) na asigna-
ción dos recursos (input). O seu esforzo colaborativo concretouse nunha 
serie de “receitas” (recipes), sobre as que un provedor comercial, Else-
vier, elaborou a ferramenta piloto Snowball Metrics Lab para verificar 
que efectivamente podíanse “cociñar” (cookable). A organización euro-
CRIS expresa as snowball metrics no formato CERIF (Common Euro-
pean Research Information Format) XML para facilitar o intercambio 
destas métricas entre institucións a través do servizo Snowball Metrics 
Exchange.
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A pegada3

Pegada ten, segundo o dicionario da Real Academia Galega, dúas acep-
cións: 1. Sinal que deixa no chan un pé ao pisar, as rodas dun vehículo ao 
pasar etc. 2. Cousa que queda ou que alguén deixa como testemuño despois 
dun acontecemento ou dunha acción. Este testemuño é o que deixa a nosa 
produción científica nas redes. Veremos por unha banda as redes científicas 
e por outro as redes sociais “correntes”.

Existen moitas redes científicas e o traballo colaborativo é habitual na 
maioría das disciplinas. Dúas son as máis importantes: Academia.edu para 
as ciencias sociais e humanas, e Research Gate para as ciencias de saúde e o 
amplo ámbito do STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas). 
Lamentablemente a primeira derivou nun servizo de pago para todo o rela-
cionado co impacto das publicacións; non así Research Gate. Teremos que 
facernos usuarios dunha destas redes, pero hai algunhas máis. Science Open, 
por exemplo, unha rede baseada nos principios do Open Access é unha das 
que está crecendo exponencialmente. Engadimos Mendeley, que pasou de 
ser a páxina dun xestor bibliográfico de acceso aberto a unha rede científica 
en mans de Elsevier. Outro dos traballos dos investigadores é darse de alta 
nestas redes e incorporar a ela os seus datos: o seu CV, as súas publicacións, 
as súas fontes de financiamento, os seus colaboradores, e ata as súas dúbidas 
ou preguntas, as cales poden abrir debates sobre os temas de traballo.

En xeral, estas redes científicas permiten diversas actividades en prol 
da ciencia colaborativa: xestionar lecturas e favoritos, compartir bibliografía 
e procesala, acceder cada vez máis ao texto completo de moitos documentos, 
buscar persoas, equipos, axentes financiadores, editoriais, construír grupos 
con intereses afíns, acceder a noticias científicas, novidades, blogs, chíos, etc. 
Os beneficios son moitos. Os nosos documentos son lidos ao momento e 
revisados enseguida, recibimos información sobre eles, podemos coñecer 
novos documentos dos nosos temas de traballo, con temas máis ou menos 
próximos, afastados ou laterais e relacionados, suscitar cuestións ou dúbidas 
sobre as nosas investigacións; e sobre todo, o máis importante, atopar temas 
dos que nunca oiramos falar. É a versión investigadora da serendipia.

Temos tamén redes especializadas, das que damos algúns exem-
plos: Faculty of 1000 (dedicada á bioloxía e ciencias da saúde), Methods-
pace (metodoloxía da investigación) ou SSRN, Social Science Research 
Network (ciencias sociais); e entre as españolas citaremos algunhas redes 
do ámbito das ciencias da saúde: NanoSpain (Rede Española de Nanotec-
nología), Omérula e Retics (redes temáticas de investigación cooperativa 
en saúde).

3 As acepcións achegadas polo dicionario da RAG son máis amplas que as acepcións castelás que ofrece o dicio-
nario da RAE.
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En canto ás redes sociais propiamente ditas, citaremos catro delas: Face-
book, a rede social máis popular e cada vez máis usada pola comunidade cientí-
fica, ao permitir estar ao día nas diferentes novidades; LinkedIn: a maior plata-
forma social para a creación de redes laborais e procura de emprego; Slideshare, 
a maior comunidade en liña do mundo para compartir e subir presentacións; 
Twitter, a rede social xeneralista de microblogging, cos seus pequenos comen-
tarios a comunidade emprégaa sobre todo nas comunicacións que obrigan á 
instantaneidade, como as presentacións en congresos ou xornadas de traballo.

Imos acabar co donut das métricas alternativas, unha imaxinativa 
imaxe que nos mostra todo o alcance de todo o que está en xogo. A cifra do 
centro é o total de mencións que ten un artigo científico, mencións nunha 
chea de categorías, e as distintas cores amósannos a tipoloxía desas manifes-
tacións: documentos oficiais, noticias na prensa, posts en blogs, etc.

Outro donut co número total das mencións e cos datos desagregados 
de aparición en cada medio.

E hai que dicir que, para alén do curioso que nos resulta o esquema ou 
donut, a National Information Standards Organization dos Estados Unidos 
está levando a cabo desde 2013 unha NISO Alternative Assessment Metrics 
(Altmetrics) Initiative, que formalice todas estas cuestións.


