
Do ponto de vista lexicológico, a homonímia pode ser definida como a pluralidade significativa entre palavras 

cujas formas são idênticas, mas que não possuem nenhuma relação etimológica e semântica entre si.  Por outro 

lado, a polissemia pode ser conceituada como a multiplicidade de significações relacionadas semanticamente e 

provenientes da mesma base etimológica significante. Embora essas pareçam definições simples, nem sempre é 

fácil delimitar quando estamos diante de um caso de homonímia ou de polissemia. No âmbito da lexicografia, a 

distinção lexicológica a esse respeito é fundamental para o estabelecimento da metodologia do trabalho 

lexicográfico. A macroestrutura qualitativa de um dicionário, no que concerne à disposição lemática, deve, entre 

outros aspectos, oferecer o tratamento lexicográfico às palavras lexicologicamente homonímicas e polissêmicas. 

A presente comunicação dá continuidade ao estudo apresentado no XXII Salão de Iniciação Científica da Ufrgs 

(2010) no qual foi apresentada uma análise de parâmetros macro e microestruturais do Dicionário de Usos do 

Português do Brasil (2002) e do Dicionário Unesp do Português Contemporâneo (2004). Tendo em vista que, 

nessa ocasião, não havíamos analisado a apresentação da homonímia e da polissemia nessas duas obras 

lexicográficas, nosso objetivo para o atual trabalho é verificar o modo como elas abordam essa questão. A 

metodologia utilizada será a análise de alguns verbetes desses dicionários a partir da problemática inerente à 

delimitação dos conceitos de homonímia e polissemia, bem como dos parâmetros que orientariam o tratamento 

lexicográfico do tema em estudo. Nossos resultados preliminares demonstram que, ao optarem pelo critério de 

afinidade semântica (e não o etimológico) como base para a adoção de soluções homonímicas e polissêmicas, os 

dicionários analisados parecem demonstrar coerência em relação à tipologia de obra lexicográfica de que fazem 

parte (dicionários de uso) e aos objetivos a que se propuseram no que se refere ao perfil de usuário estabelecido 

(usuário da língua escrita). 

 

 


