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Resumo:  
O estudo ora apresentado presta-se a descrever a trajetória da família lexical de usura no 
percurso histórico da língua portuguesa. Seguindo a metodologia de investigação etimológica 
estabelecida por Viaro (2014), integra dados de diversas fontes para a análise das formas 
pertencentes à família léxica desde sua formação até a sincronia atual. Inicialmente, o radical 
da base léxica, usur-, foi submetido a amplo rastreio em dicionários de língua e etimológicos, 
atlas linguísticos, corpora digitais históricos e modernos, na ferramenta de buscas do Google e 
em redes sociais, a fim de se levantar todas as formas corradicais a usura em português. 
Informações pertinentes à datação, etimologia e estrutura morfológica de cada lexia foram 
anotadas para apreciação. Em seguida, foram rastreadas as formas com o mesmo radical, 
cognatas ou não, em latim, castelhano, catalão, francês, galego, italiano, provençal/occitano, 
romeno e sardo, em fontes semelhantes, para que se acrescessem dados dessas línguas ao que 
se levantara do português, assegurando a validez de étimos fornecidos por dicionários e de 
novos propostos pelos autores, e ainda para que se compreendesse globalmente a história da 
referida família léxica, para tratar seu trajeto específico na língua portuguesa com acuidade. 
Fez-se uso também de dados do inglês, língua germânica, por sugerirem caminhos interessantes 
à descrição etimológica (por exemplo, formas de mesmo radical encontradas nessa língua 
provavelmente terão existido em francês ou em latim). A consideração conjunta de dados do 
português com dados panromânicos e ingleses, em viés histórico-comparatista, permitiu uma 
melhor explicação de processos de empréstimo e neologia, ao revelar o que de fato se forma ou 
não no vernáculo. A apreciação etimológica buscou identificar o morfema lexical básico da 
família léxica, o étimo de cada forma, seu terminus a quo, e apresentar a base da qual cada 
palavra deriva, que em alguns casos se distinguirá de usura (p.ex., em usurariamente). A análise 
mórfica baseou-se em Gonçalves (2016) e Rodrigues (2016), adotando o conceito de família 
léxica conforme definido por Pena e Campos Souto (2009). Houve também o cuidado de se 
harmonizar os étimos propostos aos graus de certeza discutidos em Jespersen (1954) e Viaro 
(2009). O cerne do estudo materializou-se no traçado do trajeto histórico de cada lexia, através 
de evidências textuais, com a observação de suas transformações semânticas e formais 
(morfológicas). Identificou-se como membros da sobredita família léxica em português os 
seguintes elementos: usura, usurar, usurário, usureiro, usurável, usurento, usuroso, usurador, 
zura, zuraco e usurariamente. Enquanto algumas formas são esporádicas (ex. usurador, 
usuroso), outras encontram certa difusão em atlas regionais, como no Atlas Prévio dos Falares 
Baianos (ROSSI et al. 1963), e são utilizadas em redes sociais (ex. usurável, usurento). Quatro 
dessas formas não são registradas nos dicionários perquiridos (usurável, usurento, usuroso e 
usurador). Usura e usureiro pertencem ao léxico herdado e têm étimos latinos; usurário, forma 
divergente de mesma origem que usureiro, e o verbo usurar são empréstimos do latim escrito. 
Usurável e usurariamente são prováveis galicismos. Zura e zuraco são formações vernáculas, 
e as etimologias de usurento, usuroso e usurador não puderam ser determinadas, embora a 
esporadicidade das duas últimas aponte para a atuação de regras pancrônicas de formação de 
palavras. Definindo-se em uma interface entre Morfologia, Semântica e Léxico, o trabalho 
incorpora ao quadro descritivo resultante considerações sobre formação de palavras, sinonímia 
corradical, sinmorfismo, e variação e mudança morfolexicais. 



Quadro etimológico resumido: 

forma datação 
encontrada 

etimologia tipo 
ÉTIMO FORMAÇÃO 

usura 1264-84 < lat ūsūram ~ lat ūsūra 191 a.C. ← ūsūra ~ ūsūrus 
PART FUT de ūtī 200 a.C. 

herdado 

usurar sXIVHOUAISS < lat med usurare 
1188 

← lat ūsūra 191 a.C. latinismo 

usureiro 1264-84 < (*usurairo) < lat 
ūsūrārĭum 

~ lat ūsūrārĭus sII a.C. ← lat ūsūra 191 
a.C. + -ārĭus, a, um 

herdado 

usurário 1589 < lat ūsūrārĭus sII 
a.C. 

← lat ūsūra 191 a.C. + -ārĭus, a, um latinismo 

usurável 1963 < fr usurable 1336 ← fr usurer 1300-50 + -(a)ble galicismo 
usurento 1963 incerto (usura + -ent(o)) - 
usuroso 1963 incerto (usura + -os(o)) - 

zura 1954 - ← port zuraro ≈ usurário 1589 < lat 
ūsūrārĭus sII a.C. 

vernáculo 

zuraco 1914 < port *usuraco ← port usura 1264-84 + -aco 
ou 

← port *zura + -aco < port usura 1264-
84 

vernáculo 

usurariamente 1758 < fr usurairement 
1448 

← fr usuraire 1340 + -ment galicismo 

usurador 2013 incerto (usur(ar) + -dor) - 
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Neste trabalho, propomos revisitar a etimologia da palavra “malacacheta”, nome de um mineral 
também conhecido como “mica”. O dicionário Houaiss (Houaiss e Villar, versão online) afirma 
que a origem da palavra é obscura. No entanto, registra-se também a palavra “Malacacheta” 
como nome de um município no Estado de Minas Gerais. Dessa forma, aventamos a hipótese 
de que o étimo do nome do mineral está relacionado ao étimo do topônimo, fazendo-se 
necessário investigar ambos os étimos simultaneamente. O website da prefeitura do município 
(https://www.malacacheta.mg.gov.br/cidade) informa que a região era habitada pelos “índios 
malacaxis”, daí o nome do município. Surge, assim, a hipótese de que o nome do mineral seria 
derivado do nome do município. Essa hipótese parece ser contestada pela cronologia: ainda 
segundo o website da prefeitura, o núcleo populacional recebeu o seu nome “por volta de 1874”, 
enquanto o minério tem esse nome desde pelo menos 1789, visto que já se encontra 
dicionarizado na obra de Morais Silva (1789). Por meio de pesquisas no portal Google Livros, 
identificamos atestações ainda mais recuadas para as grafias “malacaxeta” e “maracaxeta”, de 
modo que a atestação mais recuada que foi possível encontrar é a de 1711, na obra “Cultura e 
Opulencia do Brasil”, de André João Antonil. Portanto, parece mais razoável supor que o 
município tenha tomado o seu nome do nome do minério, e não o contrário. Ainda assim, não 
se explica o étimo do nome do minério nem a sua relação com o grupo indígena. Foi possível 
identificar que o grupo indígena a que se refere o website da prefeitura de Malacacheta é, com 
toda probabilidade, o grupo Maxakalí. Segundo Araújo (2000), os Maxakalí são um grupo 
indígena que habitava e anda habita certas regiões do Estado de Minas Gerais, e que é 
mencionado em correspondências oficiais e relatos de expedições científicas desde o início do 
século XIX. A origem de seu nome é desconhecida e eles mesmos não se denominam dessa 
forma. Assim, novas hipóteses podem ser aventadas: 1) o nome do mineral derivaria do nome 
do grupo indígena, por uma relação metonímica: “malacacheta” seria o mineral presente nas 
terras dos Maxakalí. Foneticamente, teria ocorrido uma metátese, com a permuta do /l/ pelo /x/. 
Essa hipótese fica enfraquecida pelo fato de que a datação do nome do grupo indígena é 
significativamente mais recente (em cerca de um século) do que a datação do nome do mineral; 
2) o nome do grupo indígena derivaria do nome do mineral, por uma relação metonímica: 
“Maxakalí” seriam os índios que vivem em terras ricas em malacacheta. Isso estaria de acordo 
com as datações, mas não explicaria a perda do sufixo -eta. Independentemente de qual hipótese 
seja a mais correta, conclui-se que parece válida a associação entre o nome do grupo indígena 
e o nome do mineral, relacionados semanticamente por uma relação metonímica. São 
necessárias mais pesquisas para identificar corretamente as datações tanto do nome do grupo 
indígena quanto do topônimo, bem como explicar a presença do sufixo -eta, que pode estar 
relacionado ao sufixo -ita, formador de nomes de minerais (como pirita, já atestado no século 
XVII, segundo o dicionário Houaiss). 
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