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Introdução: Este trabalho é produto de uma investigação das relações teóricas
estabelecidas entre o psicólogo bielo-russo Lev Semenovich Vigotski e outros
pensadores de sua época, bem como os impactos de outras tendências psicológicas em
suas obras. Foram analisadas as produções do autor ao longo de seu tempo histórico, as
quais ainda hoje denotam grande relevância, sobretudo no meio acadêmico. Objetivo:
O objetivo geral deste trabalho foi delimitar a extensão e os tipos de impacto que as
vertentes psicológicas do início do século XX exerceram sobre as Obras Escolhidas de
Vigotski, tendo em vista os elementos históricos, a distribuição cronológica e os meios
nos quais suas produções foram veiculadas. Metodologia: Os materiais utilizados
foram os volumes I ao V na versão digital da edição espanhola das Obras Escolhidas
do autor e o Tomo VI em inglês e espanhol impresso em livro, todos em tradução
direta do russo. Os autores considerados para análise foram Wilhelm Wundt, John
Watson, Wolfgang Köhler, Max Wertheimer, Wilhelm Stern, William James, Kurt
Koffka, Édouard Claparède, Edward Thorndike, Jean Piaget, Sigmund Freud, Edward
Titchener, Alfred Binet, Théodore Simon e Kurt Lewin. Os materiais foram analisados
a partir da bibliometria e da cienciometria, que possibilitaram a distribuição
quantitativa das citações e as análises cronológica e histórica.  Resultados:
Verificou-se nas obras de Vigotski mais de dez tipos de produções, sendo mais
frequentes os textos para conferências, prólogos, capítulos de coletâneas e artigos
publicados em revistas. 1928 foi o ano em que sua produção foi a mais variada, ele
publicou 10 trabalhos em 4 modalidades diferentes. O número de citações cresceu com
o passar do tempo. Os anos que apresentaram maiores números de citações aos autores
selecionados foram, respectivamente, 1934, 1931 e 1930. Tais anos coincidem com os
períodos em que o autor lançou livros, que são obras mais densas de referências. Os
autores mais citados em cada período dão pistas dos temas de investigação buscados
pelo autor em determinada época. Freud em 1927, quando Vigotski se interessou pela
teoria das estruturas mentais; Köhler e outros gestaltistas, em 1930, discutindo a noção
de consciência e Piaget, em 1934, voltando o interesse às teorias da aprendizagem e
desenvolvimento humano.  Conclusão: A análise dos tipos de produção de Vigotski é
reflexo das parcerias que fazia e do respeito que galgava ano a ano. A densidade de
citações em cada período é indício da variedade de referências que ele consultava,
transitando entre diferentes temas das ciências naturais, sociais e da filosofia.
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