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Antônio Lázaro Valeriani Marques, mais conhecido por Valeriani Marques, 

nasceu em Porto Ferreira (SP), em 16 de agosto de 1931, e, no ano seguinte, sua família 
mudou para a capital, onde foi criado. Era filho de Manuel Marques Júnior e de Maria 
da Gloria Valeriani Marques. 

Ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1947, onde 
permaneceu até 1950, ano em que fez cursinho para o vestibular de medicina. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina de Sorocaba da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo em 1959, e foi inscrito no Cremesp2 em 1960. Nessa instituição 
de ensino, após sua formatura, passou a ser professor assistente da disciplina de 
microbiologia, até receber dois convites para trabalhar em Bauru: um para atuar no 
antigo Sanatório Aimorés, hoje, Hospital Lauro de Souza Lima, e o outro para ser o 
professor responsável da disciplina de microbiologia da Faculdade de Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo (FOB – USP), onde atuou desde a sua fundação. 
Aí ingressou em 1o de janeiro de 1962 e se aposentou em 2 de outubro de 1993, 
dedicando-se ao magistério por mais de 30 anos!  

Em virtude de ter que trabalhar em tempo integral na FOB – USP foi obrigado a 
deixar o Sanatório Aimorés, compensando sua saída com trabalho voluntário no período 
noturno por dois anos. Nessa época obteve o título de doutor em sua carreira 
universitária. 
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Valeriani Marques fez parte do grupo de professores que proporcionou a essa 
instituição de ensino prestígio internacional, já nos seus primeiros dez anos de 
existência.  

Especializou-se em microbiologia e patologia clínica. Presidiu a Comissão 
Examinadora do Título de Especialista em Patologia Clínica da Sociedade Brasileira de 
Patologia Clínica e Medicina Laboratorial por 18 anos e se tornou participante ativo de 
muitos congressos dessa entidade. É de sua autoria a monografia Estudo da Incidência 
de Staphylococcus Aureus nas Fossas Nasais, Orofaringe e Mão entre Acadêmicos 
de Odontologia: Avaliação do Rendimento de Três Meios de Cultura (em coautoria 
com Valdemar Mallet da Rocha Barros, 1979), assim como foi coautor de diversos 
artigos científicos, citando-se como ilustração: “Determinação Quantitativa da 
Imunoglobulina G no Tecido Gengival de Pacientes Portadores de Gengivite e 
Periodontite Através da Imunodifusäo Radial Simples3”; “Pesquisa de Antígenos do 
Bacteroides Intermedius na Gengiva de Portadores de Gengivite e Periodontite4”; 
“Hepatites Virais: Contágio e Prevenção para o Cirurgião Dentista5”; e “Selante Apical 
Propiciada pela Técnica Termal em Canais Retos e Curvos6”. 

Valeriani Marques foi palestrante em sua especialidade e percorreu o Brasil 
apresentando-se em congressos e eventos científicos. Ministrou dezenas de cursos na 
área de controle de infecção hospitalar, tendo sido pioneiro no curso de Biossegurança 
em Consultório Odontológico. Outrossim, chegou a apresentar o curso de Micologia 
Médica em 19 estados. Desenvolveu estudos sobre a água de coco – que a considerava 
“o líquido mais limpo que existe” – como substrato de meio de cultura para o bacilo da 
hanseníase, sendo referência internacional nessa área.  

Foi um apaixonado pela fotografia, arte que desenvolveu também um curso 
prático e publicou diversos artigos em revistas. Criou uma mesa especial para a 
elaboração de slides, muito usada pelos seus alunos. Aprofundou seus conhecimentos 
em fotografia médica, fotomicrografias e possuiu um vasto material sobre esse assunto. 
Em virtude desse predicado representou a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 
Bauru e região, no Programa Livro de Texto. 

Ademais, recebeu de presente duas câmeras fotográficas preciosas: uma do ano 
de 1925 de procedência alemã, doada pelo seu pai quanto tinha aproximadamente de 14 
anos, e a outra, uma Leica de 1935, modelo usado na II Guerra Mundial por Hitler, 
doada como desejo post-mortem de um dileto amigo seu. 

Referia que um de seus principais passatempos era “ser útil e ajudar”. E 
complementava: “Estou aposentado desde 1993, mas ainda frequento a FOB. Faço 
sugestões, oriento pesquisas e trabalhos...”. Gostava também de fazer serviços 
domésticos, tendo uma oficina caseira com equipamentos de marcenaria, eletricidade, 
soldagem, hidráulica, pedreiro e de encanador, além de cuidar do jardim.  

Patriota, Valeriani Marques criou o Movimento de Valorização dos Símbolos 
Nacionais, com o objetivo de defender os erros cometidos com a bandeira e o hino 
nacional. Dizia: “Um dos erros que mais me irrita é quando dizem que não se deve 
bater palmas após a execução do hino. Este ato não é proibido após a execução e sim 

durante. Os aplausos devem ser vistos como forma de admiração, manifestação de 

alegria e reconhecimento. Outra falha gritante é o esquecimento, por parte de algumas 

entidades de Bauru, de colocar a bandeira da cidade em manifestações solenes”. 
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Considerado “brigão” por alguns, ele ganhou na Justiça o direito de receber a 
lista de assinantes da Telefônica em Bauru e gerou polêmica por uma campanha 
nacional a favor da letra legível para médicos. Expressava: “No meu currículo tem uma 
página com o título de ‘chato’. Não me sinto magoado com isso. Tenho a consciência 

livre, não compactuo com nada, então posso falar o que eu quiser”. 

Valeriani Marques foi membro da Associação dos Docentes da USP (Adusp); 
Associação Médica Brasileira (AMB), Associação Paulista de Medicina (APM) e APM 
– Regional de Bauru,  entidade que secretariou por 12 anos e presidiu por outros quatro, 
além de ter sido médico cooperado da Unimed de Bauru. 

Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 31 de março de 1977, 
galgando a condição de membro honorário desse sodalício. Norteou-se por dois 
pensamentos ao longo de sua existência: “Aprendi tudo o que me ensinaram e ensinei 
tudo o que aprendi” e “Só conheço um lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho: 

no dicionário”.  
Antônio Lázaro Valeriani Marques faleceu no dia 15 de julho de 2013, em 

Bauru, aos 81 anos. Deixou três filhos, dez netos e cinco bisnetos. Seu corpo do velado 
no Centro Velatório Terra Branca, em Bauru, e o sepultamente se deu no Cemitério do 
Ypê, na mesma cidade. 

 

 


