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Introdução: Este trabalho analisa publicações fundamentadas na obra do psicólogo
bielo-russo Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), encontrados entre a 33ª até e a
38ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa Pós-graduação em Educação
(ANPEd), no período de 2010 a 2017.  Objetivo: O objetivo geral dessa análise é
levantar a produção presente nas reuniões anuais da ANPEd, com base no referencial
vygotskiano, no intuito que se evidenciem elementos do processo de apropriação do
autor no Brasil. Metodologia: O método utilizado consiste em uma análise quantitativa
dos trabalhos que fizessem referência ao autor ou a termos próprios da sua obra, nos
anais das reuniões da ANPEd, compondo-se um banco de dados acerca da frequência
das citações a Vygotsky, bem como os usos de termos próprios à Teoria
Histórico-Cultural nas referidas reuniões.  Para melhor organização desses dados,
foram elaboradas três tabelas: uma relacionando os trabalhos e pôsteres apresentados
nas reuniões, uma segunda tabela, com os trabalhos encomendados, e uma terceira,
contendo uma análise geral dos resultados de cada grupo de trabalho para cada um dos
anos pesquisados.  Resultados: A partir dos dados organizados até a presente fase da
pesquisa, foram analisados 255 trabalhos, 39 pôsteres e 14 trabalhos encomendados.
Os resultados mostram que o autor foi referenciado 163 vezes, sendo possível
identificar que ainda há significativa circulação de seus conceitos entre educadores e
estudiosos da atualidade.  Conclusão: A pesquisa encontra-se em andamento e foi
desenvolvida em projeto de iniciação científica. As conclusões preliminares apontaram
para a relevância do pensamento de Vygotsky para o meio educacional brasileiro, na
apropriação continuada da sua abordagem histórico-cultural. 
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