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Introdução: Este trabalho compõe parte de um projeto que coloca em questão as
relações intelectuais estabelecidas entre o psicólogo bielo-russo Lev Semenovich
Vigotski (1896-1934) e outros pensadores da psicologia do seu tempo histórico. 
É digno de nota o interesse acadêmico que a obra de Vigotski desperta ainda nos dias
atuais. O breve período de produção acadêmica e literária do autor, circunscrito a
aproximadamente dez anos, assim como a fecundidade dos conceitos da teoria
histórico-cultural, são elementos-chave para a composição de um quadro que permita
visualizar algo do complexo contexto no qual emergiu a sua produção intelectual. 
Objetivo: O objetivo geral desta pesquisa é delimitar a extensão e o tipo de impacto do
pensamento psicológico do século XX sobre textos representativos da produção de
Vigotski, tendo como objetivos específicos identificar as frequências de citações dos
autores escolhidos; definir a distribuição cronológica e reconhecer os veículos de
publicação. Metodologia: Foi utilizado como método a bibliometria e a cienciometria
nesta pesquisa, utilizando para isto as Obras Escolhidas do autor, sendo estas uma
coletânea na qual os Tomos I ao IV foi utilizado em versão digital em espanhol; o
Tomo V em versão espanhola impressa em livro e o Tomo VI o Livro em inglês e
espanhol impresso, sendo todos diretamente traduzidas do russo. Resultados:
Pontualmente, o problema a ser explorado neste trabalho visa à mensuração dos
impactos produzidos por outras vertentes psicológicas concorrentes à psicologia
marxista de Vigotski. 
A partir disto, os resultados mostraram a frequência das citações a autores que foram
tomadas como medida do impacto dos mesmos sobre a produção de Vigotski. Piaget,
Köhler e Stern, respectivamente, foram os autores mais mencionados nos trabalhos sob
análise, corroborando a relevância do trabalho de Piaget para a produção de Vigotski.
Os autores gestaltistas também apresentam um grande número de menções nas Obras
Escolhidas. Além disso, se tem como resultados a frequência de citações por ano e os
veículos de publicação mais utilizados por autor e também colocar em perspectiva a
necessidade de investigações qualitativas acerca das formas de apropriação dos demais
autores na produção de Vigotski. Conclusão: A pesquisa, sendo desenvolvida no
projeto de Iniciação Científica, encontra-se em fase de desenvolvimento. Apesar de
não concluída, possibilitou a obtenção de alguns resultados relevantes ao estudo. E
diante desses resultados, verificou-se várias outras possibilidades para futuras
pesquisas.
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