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Dados biográficos do médico Pedro José Versiani Filho

Nascimento
O médico Pedro José Versiani Filho nasceu a 16 de novembro de 1815 na
Fazenda de Santo Elói, localidade de Senhor do Bonfim, na época pertencente ao
município do Serro, depois ao de Montes Claros, e hoje ao município de
Bocaiuva, Minas Gerais.1 Filho do capitão Pedro José Versiani e de Angélica
Cláudia Pena, ambos naturais de Diamantina.

Formatura e exercício da medicina
Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1845. A
norma daquela faculdade impunha a obrigação de os alunos apresentarem e
defenderem uma tese, para que pudessem terminar os trabalhos escolares e
receber o título de doutor em Medicina. Assim, sustentou a 19 de dezembro de
1845 na faculdade tese sob o título A higiene da velhice.2 A tese está publicada,
na íntegra, no site http://www.fernandodamattamachado.com.br/
Exerceu a Medicina em Bocaiuva e em Montes Claros.
Na mesma data de 19 de dezembro de 1845, Carlos José Versiani, seu
irmão, sustentou na mesma Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a tese A
simpatia orgânica. Portanto, os dois irmãos apresentaram e defenderam tese de
medicina na mesma data. Conforme nelas se verifica, eles grafavam o sobrenome
como Virciani.
Assim, em 19 de dezembro de 1845 formaram-se por Faculdade de
Medicina os dois primeiros médicos naturais do então município da vila de
Montes Claros, hoje município de Bocaiuva, pois ambos nasceram, criaram-se e
residiram na Fazenda de Santo Elói, em Senhor do Bonfim.
Em 1852, Pedro José Versiani Filho e Carlos José Versiani formaram a
comissão médica com a finalidade de tomarem as medidas preventivas contra o
cólera (cholera-morbus) no município de Montes Claros; para isso, colocou-se a
verba de Rs 2:000$ (dois contos de réis) à disposição deles.3

Agricultor
Em setembro de 1850, distribuíram-se sementes de árvore-de-sebo
procedente da China para o doutor Pedro José Versiani e para mais sete pessoas.4
Daí deduzimos que o médico Pedro Versiani exerceu também a função de
agricultor. Consideradas a época e a região, não se deve estranhar o exercício da
medicina ao lado da agricultura.
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Casamento
Casou-se com Henriqueta Augusta Brandão Versiani, natural do estado de
Minas Gerais, filha de Thereza Genuína da Luz Brandão e de João Batista de
Mello Brandão. Henriqueta Augusta Brandão Versiani faleceu a 20 de janeiro de
1922, aos 85 anos, na cidade do Rio de Janeiro.
Do casamento, nasceu a 28 ou 29 de junho de 1853, Pedro José Versiani,
que veio a ser engenheiro de estradas de ferro.
De acordo com Hermes de Paula, o médico Versiani mudou-se para
Diamantina (MG), ali se casou e, depois do casamento, transferiu a residência
para a cidade do Rio de Janeiro.5

Falecimento
Não localizamos nem o dia nem a localidade de seu falecimento.
Sabemos, no entanto, que o óbito ocorreu antes de 7 de agosto de 1859, pois
naquela data a esposa passou procuração em tabelião, no arraial do Senhor do
Bonfim, município de Montes Claros, para os advogados continuarem o
processamento do inventário.6
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