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Resumo:  

Introdução: A correlação entre linguagem e cognição tornou-se, a partir das últimas 

décadas, objeto de estudo de várias áreas do saber. A linguagem e a cognição são 

consideradas funções mentais superiores que apresentam abrangências 

interdependentes. Essa relação se dá durante toda a vida e é resultante de experiências 

acumuladas e organizadas por meio da ação do indivíduo sobre o ambiente e vice-versa. 

A cognição é um processo pelo qual o ser humano interage com os seus semelhantes e 

com o meio em que vivem. Toda a informação vinda do ambiente, por intermédio da 

captação dos sentidos, é adequada e convertida neurologicamente, tendo o seu efeito 

adaptado para que possa fazer parte dos parâmetros perceptuais. A psicologia cognitiva 

afirma que a cognição é um processo que apresenta grande influência no 

comportamento, além de ser um fenômeno que favorece a aprendizagem e o 

desenvolvimento da linguagem. Objetivo: Caracterizar a correlação entre processos 

cognitivos e de linguagem. Metodologia: O embasamento desta pesquisa foi a coleta de 

dados de revisão literária sistemática simples de cunho qualitativo, cujos recursos 

utilizados foram os de domínio público em que a informação manteve o caráter 

fidedigno dos fatos estudados e registrados. A teoria deste estudo foi coletada por meio 

de materiais impressos e midiáticos. Considerações finais: O desenvolvimento 

cognitivo não pode estar atrelado unicamente à dinâmica mental. A linguagem como 

função mental superior apresenta seu desenvolvimento concomitante com a cognição, o 

que os torna interdependentes neurofuncionalmente.  
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