
 
 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS DA LÍNGUA INGLESA 

Historiadores afirmam que a língua inglesa nasceu na Inglaterra, por volta do ano 450. 

É oriunda de um conjunto de dialetos falados no oeste da Germânia, conhecidos por Englisc. 

Seus falantes eram os anglos e os saxões, colonizadores provenientes destas regiões alemãs que 

chegaram à Grã-Bretanha após a queda do Império Romano, no início do século V. Os linguistas 

chamam esta primeira versão do idioma inglês de Old English. 

Alguns exemplos de palavras de origem anglo-saxã presentes no inglês moderno, são: 

above, apple, back, bed, bird, brother, can, child, daughter, drink, evening, eye, friend, game, 

god, gold, good, ice, love, man, milk, name, now, open, rain, say, see, thank, sister, under, walk, 

woman, yes, you. Observe que estas palavras ancestrais são também algumas das palavras mais 

básicas do idioma. Elas representam sua base. 

No entanto, menos de um quarto do vocabulário do Inglês Moderno – o inglês como 

conhecemos hoje – é derivado de suas línguas germânicas ancestrais. Isso se deve às influências 

dos idiomas norreno, normando, latim, grego e outros, que exerceram influência sobre a língua 

inglesa devido a diversos fatores históricos que abordaremos a seguir. 

A partir do ano de 793, os vikings iniciaram uma série de invasões e conquistas 

territoriais ao norte da Inglaterra. Foi um longo período de dominação, no qual o inglês antigo 

sofreu grandes influencias do idioma norreno (norueguês antigo, conhecido como Old Norse) – 

um conjunto de dialetos falados pelos vikings no norte da Germânia, e nas regiões onde hoje 

estão localizadas a Noruega, a Suécia, a Dinamarca e a Islândia. Alguns exemplos de palavras 

com origem no vocabulário viking são: bag, cake, call, glitter, kid, knife, law, leg, link, loan, mug, 

ugly, sale, Thursday. 

Após os Vikings, em 1066, os normandos (provenientes do norte da França) chegaram à 

Inglaterra. A partir daí, por mais de 300 anos, a língua francesa ascendeu na região como o 

idioma falado pela realeza, pelos aristocratas e pelas autoridades de alto escalão, que não se 

comunicavam em inglês. Assim, o Englisc foi destituído, e substituído pelo Anglo-Normando, que 

passou a ser o idioma escrito oficial da Inglaterra. 

Tamanha foi sua influência que, até hoje, o inglês moderno possui duas versões para 

diversas palavras: uma de origem inglesa e outra oriunda do vocabulário francês. É o caso da 

curiosa diferença entre os nomes dos animais antes e depois de seu abate. Observe:  



 
 

 

Animal antes do abate Tradução Depois do abate Tradução 

Cattle (cow/ox) Gado (vaca/boi) Beef Carne de vaca 

Pig Porco Pork Carne de porco 

Calf Bezerro Veal Carne de vitela 

Deer  Cerdo Venison Carne de cerdo 

Sheep Ovelha Mutton Carne de carneio 

Esta diferença existe porque a nobreza francesa se sentava à mesa para consumir as 

carnes, mas não tinha qualquer contato com os animais vivos nos currais. Os camponeses 

ingleses, por outro lado, criavam estes animais, e seguiram usando os termos de origem anglo-

saxã para se referir a eles.  

Assim, o período de dominação normanda marcou a influência do vocabulário francês 

sobre o Englisc, que passou a ser reconhecido pelos linguistas como “inglês médio”, ou Middle 

English, dadas as milhares de palavras francesas que passaram a fazer parte da língua inglesa. 

Aqui estão mais alguns exemplos de palavras de origem normanda presentes no inglês moderno: 

tax, property, parliament, castle, tower, tailor, carpenter, table, marriage, blouse. 

Com o passar dos anos, a partir do século XV, o idioma recebeu influências do latim e do 

grego, teve sua gramática simplificada e passou a adotar convenções ortográficas do francês ao 

invés da ortografia do inglês antigo. É por isso que, para descrever relações de posse, podem ser 

adotados tanto o caso genitivo (John’s book – original saxão), quanto o uso da preposição of (the 

book of John – estrutura latina). Esta nova versão do idioma, que vigorou até o século XVII, foi 

denominada Early Modern English. 

Este período coincide com o final do período medieval, quando o Rei Henrique V da 

Inglaterra instituiu o inglês como idioma oficial de seus pronunciamentos, da chancelaria e dos 

documentos e certidões emitidos pelo Estado durante todo o seu reinado, que se estendeu de 

1413 a 1422, ano de sua morte. Apesar da língua francesa ter sido utilizada nos tribunais ingleses 

até o período renascentista, a medida do Rei Henrique V permitiu que se desenvolvesse uma 

versão mais padronizada do idioma inglês.  

Pouco tempo depois, no início dos anos 1470, o comerciante William Caxton contribuiu 

para a aceleração do processo de padronização da língua inglesa: ele desenvolveu o que pode 

ser considerada a primeira impressora do mundo. Em 1472, Caxton abriu sua própria gráfica e, 



 
 

 

em 1476 imprimiu, artesanalmente, o primeiro livro totalmente escrito em inglês. Durante sua 

vida, Caxton imprimiu mais de cem livros, que tomaram grande relevância em toda a Inglaterra. 

Do mesmo modo, a grande produção artística e literária do período renascentista 

coroou as pequenas mudanças ortográficas e de pronunciação, conferindo ainda mais projeção 

ao Early Modern English. Vale saber que esta é a versão do idioma eternizada pelas obras de 

William Shakespeare.  

Alguns exemplos de palavras do inglês moderno derivadas do latim, são: agenda, 

altitude, ambiguous, aquarium, insipid, language, obvious, picture, precarious, primitive, village. 

Estima-se que a língua inglesa como conhecemos e utilizamos hoje (Late Modern 

English) passou a ser adotada no final do século XVIII. Entretanto, o que a diferencia de sua 

versão anterior (Early Modern English) não são mudanças substanciais em sua gramática ou 

pronunciação, mas sim, em seu vocabulário. Isso porque, o número de palavras presentes no 

Late Modern English é bem maior, dados dois fatores históricos extremamente relevantes: a 

Revolução Industrial – que demandou novas palavras para nomear invenções e ideias que até 

então não existiam –; e a consolidação do Império Britânico, durante a qual o inglês passou a 

incorporar diversas palavras estrangeiras provenientes de suas colônias.  

Lens, refraction, electron, chromosome, chloroform, caffeine, centigrade, bacteria, 

chronometer e claustrophobia são apenas alguns exemplos de palavras criadas durante este 

período para fazer referência às inovações científicas da época, bem como os termos 

desenvolvidos para descrever áreas de conhecimentos específicos: biology, petrology, 

morphology, histology, palaeontology, ethnology, entomology, taxonomy. Diversas outras 

palavras foram cunhadas para se referir aos novos produtos, máquinas, e processos que foram 

criados durante a revolução industrial: train, engine, pulley, combustion, piston, hydraulic, 

condenser, electricity, telephone, telegraph, lithograph, camera. 

 Para resumir toda esta história, elaboramos uma linha do tempo que ilustra a evolução 

da língua inglesa desde sua criação até os dias de hoje:  

 

Ano 450

Old English

Dialetos anglo-
saxões

Ano 793

Invasões Vikings

Influência do 
Norreno

Ano 1066

Middle English

Influência do 
Normando 

Ano 1400

Early Modern English

Influência do Latim e 
do Grego

Séculos XVIII e XIX

Late Modern English

Vocabulário Rev. 
Industrial e expansão 

territorial inglesa



 
 

 

Portanto, a língua inglesa foi se moldando e se construindo não apenas devido às 

influências idiomáticas das diferentes civilizações que passaram pela Inglaterra desde o início do 

século V – que, deve-se ressaltar, foram de fundamental importância para a edificação do idioma 

– mas também, por fatores históricos marcantes, que permitiram sua evolução e contribuíram 

para sua propagação como agente internacional. 

Diante das diferentes influências idiomáticas sofridas pelo inglês no decorrer de seu 

desenvolvimento, podemos observar como se consolidou a composição do vocabulário do inglês 

moderno (Late Modern English) no gráfico abaixo:  

 

Fonte: The British Council. 1985. 

E foi assim que o idioma evoluiu até chegar ao inglês que hoje conhecemos e com o qual 

convivemos diariamente.  

Aguarde as próximas postagens da WK Traduções para ficar por dentro das curiosidades 

sobre os idiomas com os quais trabalhamos e sobre o mundo da tradução. Até a próxima!  
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