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Resumo: O latim não só derivou diversas línguas, como o português, espanhol 

e italiano, mas também influenciou no desenvolvimento de outras, como o inglês, 

que mesmo sendo uma língua germânica, teve uma grande importância. Para 

tanto, é de fundamental importância entender como ocorreu esse processo que 

influenciou bastante o crescimento do inglês. Esta revisão bibliográfica busca 

conhecer a influência da língua latina na língua inglesa. Trata-se de uma revisão 

bibliográfica sendo realizadas nas bibliografias a aventura das línguas no 

ocidente e a aventura das línguas: uma história dos idiomas do mundo, e nas 

bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando os 

descritores história da língua inglesa, influência do latim, evolução do inglês. A 

seleção da base de dados respeitou critério de inclusão/exclusão dos artigos 

disponíveis de forma completa e gratuita, entre os anos de 2014 e 2018, no 

idioma português. Foram excluídos estudos que se mostravam inconclusos e/ou 

repetitivos. Foram encontrados 47 estudos, dos quais 8 cumpriram os critérios 

previamente estabelecidos e foram incluídos na revisão. O latim teve destaque 

na composição da língua inglesa, pois, é possível perceber as marcas dessa em 

diversas frases do inglês. Entre os anos de 55 e 54 a.C., na época em que o 

imperador Claudius detinha o poder, ocorre a terceira invasão, onde o império 

romano se atrela na principal ilha britânica, em que através disso a língua latina 

exerce uma grande influência sobre a cultura Celta britânica. E a partir disso, 

muitas palavras latinas passaram a ser usadas no inglês para novos e vastos 

conceitos, na qual é possível identificar diversos cognatos devido a este 

processo. Para tanto, percebe-se a relevância desta influência para perceber o 

quão importante o latim foi para o desenvolvimento da língua inglesa, que é uma 

das mais requisitada no mundo para relações internacionais e meios de 

trabalhos. 
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