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O sintagma consiste num conjunto de elementos que
constituem uma unidade significativa dentro da oração e
que mantém entre si relações de dependência e de ordem,
organizados em torno de um núcleo que pode, por si só,
constituir o sintagma.
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Considere as seguintes sentenças:

João guardou os livros na prateleira.
Meu filho adormeceu.
Você levará a marmita amanhã.

Quando o núcleo sendo um elemento nominal (nome ou pronome), como João,

meu filho, você, trata-se de sintagmas nominais. No predicado, o elemento

fundamental é o verbo, logo o sintagma é verbal.
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A natureza do sintagma vai depender do tipo

de elemento que constitui seu núcleo.
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A gramática sintagmática faz a análise da estrutura da frase de um

modo diferente das demais gramáticas, que fazem a análise

sintática tradicional.

Neste caso, considera-se que a frase é formada por sintagmas, ou seja,

por segmentos que indicam uma relação de dependência uns dos

outros
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As verdadeiras amizades nunca morrem.

Sintagma nominal: As verdadeiras amizades (núcleo
= amizades). O sintagma nominal pode apresentar-se sob
diferentes formas e exercer várias funções na frase, embora
seja sempre o sujeito de alguma oração.
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Observação :

O sintagma nominal tem por núcleo um nome (ou pronome), que

pode aparecer sozinho ou acompanhado de outras palavras, que a ele

estarão subordinadas.

 Os termos que se referem ao núcleo (determinantes) são

normalmente representados por artigos, pronomes adjetivos e

numerais.
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Sintagma Verbal: é formado pelo verbo (núcleo do
sintagma) seguido ou não do sintagma preposicional (objeto
indireto), do sintagma nominal (objeto direto), do sintagma
adverbial (adjunto adverbial ou do sintagma adjetivo
(predicativo).

EX. Ele confia em suas possibilidades.
(verbo) (sintagma nominal)
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Os sintagmas verbal e nominal são os básicos presentes em
uma frase, mas além deles podemos também encontrar:

Sintagma Adjetival: na frase, pode assumir a função de
adjunto adnominal, predicativo ou complemento nominal e
tem como núcleo um adjetivo.
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Sintagma Adverbial: na frase, assume a função de adjunto
adverbial e tem como núcleo um advérbio.

Sintagma Preposicional: ocorre mais comumente nas funções de
complemento nominal ou de objeto indireto, mas pode ocorrer em
qualquer outra função desde que seja iniciada por uma locução
prepositiva. Tem como núcleo uma preposição.
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Exemplos de enunciados (os núcleos estão em negrito)

a) As verdadeiras amizades nunca morrem.

As verdadeiras amizades – sintagma nominal

As verdadeiras – sintagma adjetival

Nunca morrem – sintagma verbal

Nunca – sintagma adverbial
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