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Introdução

Este manual sobre o uso de títulos e conceitos de nobreza e hierarquia foi escrito a pedido da
Editora Draco para ajudar a orientar escritores. Quase todos os autores iniciantes de contos e
romances de fantasia ambientam suas tramas na Idade Média europeia ou num mundo
imaginário nela baseado e para a maioria a referência única ou principal é o mundo dos lordes
e cavaleiros da Inglaterra medieval, pois se inspiram em autores britânicos ou estadunidenses
de alta fantasia ou fantasia histórica.
Mas em quase todos os casos é comum que cometam erros óbvios aos olhos de qualquer
inglês, ou mesmo de qualquer um que conheça história ou literatura clássica. Provavelmente
porque o Brasil não teve uma nobreza tradicional, salvo pela transplantada família imperial.
Os títulos eram distribuídos pelo Imperador como se fossem condecorações e não eram
hereditários.
Em relação ao trabalho original, publicado no blog da Draco, este foi muito ampliado.
Além da expansão e revisão das hierarquias feudais e nobiliárias, esta obra inclui também as
hierarquias eclesiásticas, cuja importância na Europa medieval e moderna foi tão importante
quanto as da aristocracia, com ênfase nas ordens religiosas e em especial nas ordens de
cavalaria.
Incluímos também uma explicação das hierarquias militares e de sua história desde o fim
da Idade Média, visto que forças militares de terra, mar e ar, mesmo modernas, são temas
recorrentes na fantasia e ficção científica e pode ser difícil a um autor de formação totalmente
civil entender o significado de suas hierarquias.
É importante, além disso, lembrar que houve muitas outras civilizações interessantes além
da Europa medieval, que também podem servir de inspiração a fantasias históricas e mundos
de alta fantasia. Seria impossível ser exaustivo, mas procuramos incluir exemplos de todos os
continentes e das culturas mais conhecidas, enfatizando as diferenças em relação ao Ocidente
em termos de organização e sucessão. Dedicamos uma atenção especialmente minuciosa a
Roma, visto que essa sociedade passou por grandes transformações ao longo de sua existência
e tramas ambientadas nesse cenário supõem um maior grau de exatidão histórica do que
fantasias medievais genéricas.
Sugere-se ler em primeiro lugar esta lista dos erros mais comuns a serem evitados e
utilizar o restante do texto como referência para maior minúcia e exatidão.

Erros comuns
Dirigir-se a um rei como “Sua Majestade”: esse tratamento só se usa quando alguém
menciona o soberano a terceiros – o correto é “Vossa Majestade”, ou no vocativo, apenas
“Majestade”. Se um cavaleiro pergunta a seu rei se quer o seu cavalo, dirá “Vossa Majestade
deseja cavalgar?” e se quiser, por exemplo, indicar-lhe o caminho, dirá “Venha[1],
Majestade, por esta trilha”. Se falar do rei a um terceiro – seu escudeiro, digamos – aí sim
usará a terceira pessoa: “Sua Majestade pediu nossa ajuda”. O mesmo vale para os
tratamentos de “Vossa Alteza” e “Vossa Excelência”.
Idem para “Vossa Graça”, “Vossa Mercê” e “Vossa Senhoria”, com a ressalva de que
nesses casos o vocativo apropriado é “Senhor”, “Meu senhor” (“Meu lorde”, no contexto
britânico), “Senhor Duque” (Marquês, Conde etc.) ou, no endereçamento, “excelentíssimo
senhor” ou “ilustríssimo senhor”.
Chamar filhos ou netos de um duque vivo de duques ou duquesas, como se “duque” fosse
uma classe e não um título. Idem para os demais títulos. Os filhos de um senhor titulado vivo
são nobres, mas em geral não titulados: o filho de um duque é apenas mais um fidalgo. Em
certas épocas e países, os herdeiros de um titular (e mais raramente, outros filhos) podem usar
um título próprio por cortesia, mas sempre de grau inferior ao pai: o herdeiro de um duque
será no máximo, um marquês. Os únicos a usar o mesmo título do senhor vivo, por cortesia,
são a esposa e (se estiver viva) a mãe viúva.
Chamar um nobre de “Lorde John” ou sua esposa de “Lady Glaucia”. Desde que existem
sobrenomes, não se usam Lord e Lady com o primeiro nome, mas com o nome completo ou
com o sobrenome (exceção: princesas britânicas, como Lady Diana). Idem com o uso formal
de “Senhor” ou “Senhora” em português.
Chamar um cavaleiro de Sir Smith ou de Dom Ferreira: esses títulos, pelo contrário, só se
usam com o primeiro nome ou com o nome completo.
Usar Lorde para uma mulher: estas sempre são “Lady”, salvo casos raríssimos.
Usar Lorde para um rei: todos os titulados britânicos (exceto baronetes) são “lordes”, mas é
impróprio usar esse título com reis, príncipes e duques (salvo como “lorde duque”). Pode ser
usado com marqueses, condes e viscondes no discurso escrito ou oral, mas no endereçamento
formal é usado apenas com barões.
Não levar em conta a importância das distinções mais altas e, digamos, fazer um impostor
fazer-se passar por “duque” com facilidade. Seria como tentar fazer-se passar por governador
ou general no Brasil moderno. Mesmo os maiores reinos nunca tiveram mais do que umas
poucas dezenas de duques.
Confundir “nobre” com “portador de título de nobreza”: a maioria dos nobres jamais teve
títulos. A confusão só se justifica em inglês, visto que por nobles e nobility se entendem
apenas os membros da Câmara dos Lordes, todos com títulos de barão a duque, enquanto a
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