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RESUMO 
O objetivo geral deste trabalho é descrever, de forma ainda preliminar, a estrutura 

da oração nos textos escritos em português medieval, através de alguns excertos 

coletados em um texto do século XIV Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. Edição 

do fragmento manuscrito da Biblioteca da Ajuda, tendo como foco uma análise 

descritiva dos dados selecionados. No que se refere à análise, seguiremos com os 

seguintes objetivos: destacar estruturas oracionais – frase, oração e enunciado; 

analisar e descrever as estruturas oracionais; descrever as estruturas de 

coordenação e subordinação. Procuraremos verificar as características relevantes 

para a estrutura da oração no português medieval. Levaremos em consideração o 

que postula Ivo Castro (2013, p.8-10) a respeito da formação da língua portuguesa 

que considera o Português Antigo (sécs. XII-XIV) como aquele que “comporta a 

consolidação da língua escrita, oficial e literária, e é nele que a língua transfere o 

seu centro de gravidade do Norte para o Sul do reino”. A respeito da estrutura da 

frase, oração e enunciado, tomaremos como ponto de partida os conceitos 

apresentados por Raposo (2013, p.303-17) para quem “a frase é a unidade mais 

importante da língua”. O principal objetivo deste trabalho é a analise gramatical da 

frase, oração, enunciado e sua organização estrutural. Dessa forma, também 

consideraremos a conceituação de frase e oração como unidade apontada por 

Mattoso Camara Jr. (1989, p.162-4), no sentido de que “a frase pode consistir de 

um único vocábulo”, de uma “enunciação que se relaciona com um contexto a ela 

exterior”. Ainda, a respeito do padrão frasal, Mattoso Camara Jr. (1989, p.166-7) 

afirma que “é da análise dos padrões frasais, resultantes de maneira por que em 

cada língua aí se joga com uma ordem, a associação e a concordância entre os 

vocábulos”. Por esses termos é que  apresentaremos nossa análise da estrutura da 

oração. 
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