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O registro histórico de bilhetes de
amor escritos nos dias dos namorados
e em datas como o dia das mães, ani-
versários, e ainda um elogio marcante
proferido no belo ritual de passagem de
ano ou a perpetuação de uma sensação
fugaz de estar junto com o homem ou
a mulher que se ama. Para eternizar a
memória afetuosa que escapa ao ser
humano facilmente, o casal de profes-
sores aposentados, nativos da cidade de
Arcos, Humberto Soraggi Filho, 84, e
Maria de Nazaré Nogueira Soraggi, 71,
publicaram em dezembro de 2004 a
obra literária “Milady e Milord”.

O livro é uma biografia afetiva do
casal, uma história de 53 anos de ma-
trimônio. Ele é composto de crônicas,
bilhetes de amor e versos que os dois
fizeram um para outro durante o per-

curso de suas vidas. Muitos desses es-
critos foram redigidos em sigilo, sen-
do que um não sabia que o outro estava
a escrever. Pelo fato de o casal ter vi-
ajado por quase todo o Brasil, Améri-
ca do Norte e Europa, o cenário narrado
no livro ocorre em diversas cidades e
países.

As crônicas conjugam brincadeiras
de um casal eternamente apaixonado
com a realidade histórica em que vivia.
Elas são escritas de uma forma humo-
rada, romântica e ao mesmo tempo
pueril. Uma delas, por exemplo, narra
o medo de Humberto de ser contami-
nado pelo vírus HIV no salão de cabe-
leireiro, em uma época em que a Aids
era tabu e mal esclarecida. Coagido
pela insegurança, o confiante marido
pede à esposa querida e dedicada que
ela corte os cabelos dele. Ela retruca di-
zendo que não sabia exercer tal ofício.

Mesmo depois de muita resistência por
parte de Nazaré, Humberto a conven-
ce. Ele a deu o material para que exe-
cutasse a missão: uma tesourinha de
bordar, um barbeador e um pente de
bolso. Após 30 minutos, o bom resul-
tado fez com que a esposa se tornasse
uma cabeleireira exclusiva do marido.

A história que deu origem ao nome
do livro também nasceu devido ao cor-
tejo de Humberto à sua esposa numa
noite de reveillon. Os dois estavam em
Poços de Caldas e Nazaré, como toda
mulher vaidosa, se aprontou com esme-
ro para comemorar a passagem de ano.
Ao vê-la, o marido disse que ela esta-
va parecendo uma “lady”. A partir des-
se dia, ele passou a chamá-la de Milady
e ela, a chamá-lo de Milord. O casal
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achou o nome mais apropriado para
intitular o livro por resumir implicita-
mente os momentos felizes e intensos
que viveram e vivem até hoje.

O prólogo da obra foi escrito pela
filha primogênita de Humberto e Na-
zaré, Maria de Fátima Nogueira Sora-
ggi. De acordo com Nazaré, a filha tra-
duziu em palavras o que absorveu, jun-
tamente com os quatro irmãos, da cri-
ação que recebeu.

A obra literária faz parte de um
projeto familiar-histórico, que tem
como objetivo resgatar a história da
família e arquivá-la por meio de dife-
rentes mídias, além de deixá-la como
um legado cultural para os descenden-
tes. No site www.nogueirasoraggi.
com.br, se encontra a árvore genealó-
gica dos que trazem os sobrenomes
“Nogueira” e “Soraggi”, textos escri-
tos por vários integrantes da família, fo-
tos, lembranças e a linha do tempo que
abriga datas marcantes. Um DVD tam-
bém integra o projeto e estão sendo
gravadas histórias da Vovó narradas por
Nazaré, que também serão inseridas na
página da internet.

Conforme Nazaré, “Milady e Mi-
lordy” foi adotado por uma turma do
Ensino Médio do Colégio Magnum de
Belo Horizonte para o estudo dos gê-
neros literários: crônica e romance. Em
março deste ano, ela e o marido estive-
ram na instituição de ensino para mi-
nistrar palestra sobre o livro e sobre a
importância de se cultivar um bom re-
lacionamento familiar e ainda preser-
var a memória coletiva do ambiente
fraterno.

O ATO DE ESCREVER
Humberto Soraggi começou a es-

crever já na fase adulta. Incentivado por
uma jornalista de Arcos, Maria Helena
Moreira, ele passou a publicar crônicas
no jornal arcoense “Correio Centro-
Oeste”.

De acordo com Nazaré Nogueira
Soraggi, na época, o marido trabalhava
no cartório como escrivão e, às vezes,
não tinha tempo para redigir as crôni-
cas.  Dedicada, ela se disponibilizou a
escrever para suprir a falta de tempo de
seu cônjuge.

Depois de um certo período, Nazaré
conquistou leitores e ganhou um espa-
ço para a sua própria coluna, intitula-
da “Crônicas do Coração e do Mundo”.
Nela, a escritora retratava as viagens
que ela e o marido faziam pelos conti-

nentes. Nazaré conta
que, nos passeios por
lugares históricos,
sempre ficava bem
próxima ao guia turís-
tico e anotava tudo o
que ele dizia, mesmo
que fosse aos garran-
chos, sinais e abrevi-
aturas.

Ao chegar em
casa, a escritora
transcrevia tudo
numa narrativa mi-
nuciosa, que cons-
tava a hora em que
chegou ao hotel, o
horário em que
saiu para o pas-
seio, os lugares
que visitou e as
coisas curiosas
que presenciou.
A partir dessas
histórias, ela re-
tirava pontos
peculiares para
escrever as crô-
nicas. “O que torna os fatos bem
mais curiosos é a linguagem literária”,
observa.

O marido Humberto, além da ses-
são de crônicas, teve outras colunas no
mesmo jornal em épocas diferentes.
Uma em que tratava das normas cultas
da língua portuguesa, a “Como se diz”,
e outra de cunho religioso, chamada
“Sal e Luz”.

O casal escreveu para o jornal du-
rante dez anos. As crônicas publicadas

no livro “Milady e Milord” já foram
publicadas no “Correio Centro-Oeste”.

Nazaré é formada em letras e Hum-
berto, em ciências sociais. Ambos se
graduaram pela Fuom, hoje Unifor-MG
(Centro Universitário de Formiga).

“Milady e Milord” é o nome da obra
literária que o casal Humberto e
Nazaré lançou em 2004

No último mês de março, o casal de escritores foi ao Colégio Magnum, em Belo
Horizonte, para ministrar palestra sobre o livro


