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Gestão 1926-1930 

 

Foi o quarto Reitor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ) 

★ 07/09/1866 Recife, RS; † 03/10/1956 Rio de Janeiro, RJ. 
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 Fotografia do Reitor Manuel Cícero Peregrino da Silva gentilmente cedida do Acervo da Fundação 

Biblioteca Nacional - Brasil.  
2
 Para citar esse texto utilize a seguinte referência: 

QUEIROZ, Andréa Cristina de Barros; CAMARGO, Juliano Leal. Manuel Cícero Peregrino da Silva 
Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores da UFRJ. Disponível em: 
endereço eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa.

 

 



                                                              

Filiação 

 

Filho de Maria Souza Leão Peregrino da Silva e Cícero Peregrino da Silva. É 

importante a mãe de Cícero Peregrino pertencia à família Souza-Leão, uma 

tradicional família do Estado de Pernambuco, proprietária de vastos engenhos desde 

o século XVII. Além de ocuparem poderosos cargos políticos, muitos Souza-Leão 

também foram agraciados com títulos nobiliárquicos durante o Império do Brasil. 

 

Trajetória 

 

Formado bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em Direito pela Faculdade 

de Direito de Recife, em 1885, Manuel Cícero Peregrino da Silva também foi 

professor, escritor e um importante incentivador da Biblioteconomia no Brasil. 

Chefiou a biblioteca da Faculdade de Direito do Recife durante dez anos. 

No ano de 1900, foi para o Rio de Janeiro, já com a indicação do Presidente 

Epitácio Pessoa (1919-1922) para o cargo de diretor da Biblioteca Nacional.  

 

Cícero Peregrino passou à História como o diretor que viabilizou a 
construção do atual prédio da Biblioteca. Essa era uma necessidade 
premente da instituição, alardeada sempre pelos jornais da época, que 
apontavam a precariedade do antigo prédio do Passeio, onde parte do 
acervo encontrava-se espalhado pelo chão, entre outros problemas. Fazia-
se necessário um prédio pensado especialmente para a acomodação do 
acervo. Mais que isso, que traduzisse a carga simbólica que a instituição 
representava para a cultura, as letras da capital federal e a própria 
identificação que a Biblioteca provia para a nação e o Estado brasileiro, 
além de um espaço de sociabilidade para os que a frequentavam 
(FUNDAÇÃO… , 2010). 
 

Além de viabilizar a construção do prédio sede da Biblioteca Nacional (BN) no 

Rio de Janeiro, também incentivou: novas publicações; cursos; conferências; 

exposições, como a do Sexto Centenário da Morte de Dante; a criação da sala 

especial de leitura de jornais e revistas; a sala de consulta de manuscritos; a 

construção da estufa para desinfecção dos livros lidos durante o dia; a decoração do 

salão de leitura com painéis de Bernardelli, Visconti, Amoedo e esculturas de 

Bernardelli e Correia Lima; encomendou a Visconti o ex-libris da Biblioteca Nacional. 

Cícero Peregrino também propiciou em sua gestão na BN (1900-1924) a 

criação do primeiro curso de Biblioteconomia da América Latina e o terceiro no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho_de_a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_nobili%C3%A1rquico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza_do_Imp%C3%A9rio_do_Brasil


                                                              

mundo, em seus primórdios, o curso servia para a capacitação do quadro funcional 

institucional, seguindo moldes da École des Chartres da França. 

Assim como os primeiros reitores da URJ, em 21 de julho de 1905, foi eleito 

sócio efetivo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB). Tornou-se honorário 

em 12 de maio 1914 e benemérito em 1917. Assumiu a presidência do IHGB em 

julho de 1938 após a morte do Conde de Affonso Celso, Affonso Celso de Assis 

Figueiredo Junior, segundo Reitor da URJ. 

De acordo com o historiador Manoel Salgado Guimarães (1988, p.5-27), o 

Estado Brasileiro, em diversos momentos, agiu como uma espécie de mecenas, 

que, na forma de bolsas, recursos, pagamento de viagens e cargos públicos, 

procurava viabilizar o trabalho intelectual. Era comum que diversos intelectuais 

brasileiros orbitassem em torno do Estado, atuando em instituições públicas, como 

secretarias, museus e bibliotecas; ou ainda em espaços que recebiam recursos 

públicos, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o que lhes 

possibilitava ter contato com documentos, escrever e publicar seus estudos e ainda 

viajar para dentro e fora do país. Um de seus primeiros escritos encontrados nos 

Anais da Biblioteca Nacional foi: “Da remodelação por que passou a Biblioteca 

Nacional e vantagens daí resultantes”. 

O Rio de Janeiro no início do século XX, além de capital da República era a 

maior cidade do país, era a vitrine, polo de difusão político-cultural e econômico-

social para o restante do país, período marcado pelos ideais de modernização 

nacional e positivismo. Assim, os homens das letras seriam os principais 

divulgadores desse ideal de Nação, uma República das Letras. Para estes homens 

das letras “as oportunidades iam desde os simples empregos burocráticos até os 

cargos de representação, as comissões e as delegações diplomáticas” (ANDRADE, 

2006, p.5). Segundo Mônica Velloso (1996, p.37), estes homens das letras “se 

autodefinem como lutadores, defensores do progresso científico da nação”. 

De acordo com Sérgio Miceli (2001, p.17), no início da República no Brasil: 

 

não haveria posições intelectuais autônomas em relação ao poder político, o 
recrutamento, as trajetórias possíveis, os mecanismos de consagração, 
bem como as demais condições necessárias à produção intelectual sob 
suas diferentes modalidades, vão depender, quase que por completo das 
instituições e dos grupos que exercem o trabalho de dominação. 
 

Cícero Peregrino, em sua vida pública acumulou diversos cargos, dentre eles: 



                                                              

 

[...] diretor da Diretoria-Geral da Instrução Pública Municipal (1917), prefeito 
interino do Distrito Federal (1918), diretor da Propriedade Industrial (1924), 
diretor interino do Departamento Nacional do Ensino (1927). (ANDRADE, 
2006, p. 7) 
 

Em 1914, ingressou como professor substituto na Faculdade de Ciências 

Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e, em 1915, assumiu a Cátedra de Direito 

Romano. Lembramos que a sua dissertação que o concedeu o título de Bacharel 

pela Faculdade de Direito do Recife, em 1895, foi “A justiça penal entre os romanos”. 

Foi nomeado prefeito interino do Distrito Federal em 16 de novembro de 1918, 

exercendo o cargo até 22 de janeiro de 1922. Sua administração não teve um 

programa de grandes proporções. Limitou-se a dar continuidade às obras da 

administração anterior. Exerceu rígido controle sobre as despesas municipais, 

somente empregando recursos nos gastos imprescindíveis. 

Exonerou-se do cargo de diretor da Biblioteca Nacional em 1924, e em 1926, 

assumiu o cargo de Reitor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ), tornando-se o 

seu quarto reitor (1926-1930), acumulando também a função de diretor da 

Faculdade Nacional de Direito, o exercício das duas funções era possível visto que: 

 

[...] esta se apresentava enquanto Universidade apenas na denominação, já 
que na prática as suas escolas encontravam-se dispersas espacialmente e 
funcionavam independentemente, não estabelecendo sequer relações 
orgânicas. (QUEIROZ, 2012, p. 5) 
 

Somente após 1937, no governo de Getúlio Vargas durante a ditadura do 

Estado Novo que a estrutura da Universidade começou a ser alterada. 

 

A partir de 1937, a URJ foi transformada em Universidade do Brasil (UB), 
com a incorporação de diversas instituições já existentes. Contava com 
quinze Faculdades e Escolas, um Museu e quinze Institutos (Lei 452, de 5 
de julho de 1937). Este período coincide com o início do Estado Novo 
(1937-1945), em que a política governamental autoritária e centralizadora 
esteve presente na constituição das disposições gerais da Universidade, 
como a ausência de autonomia desta em relação ao Governo Federal. 
(QUEIROZ, 2012, p. 5) 
 

Em 1937, Cícero Peregrino foi indicado pelo presidente Getúlio Vargas como 

um dos representantes do Brasil no I Congresso de História da Expansão 

Portuguesa no Mundo, em Lisboa. Faleceu em 1956, no Rio de Janeiro. Em 1966, a 



                                                              

Biblioteca Nacional3 lançou o catálogo e a exposição comemorativa ao centenário de 

nascimento de Manuel Cícero Peregrino da Silva, por toda a sua contribuição para o 

desenvolvimento da Biblioteconomia no país e pela sua gestão na instituição. 

 

Obras literárias de Manuel Cícero Peregrino da Silva4 
 

Anais da Biblioteca Nacional, 1876 (editor de 1900 a 1924) 

Relatório apresentado ao Sr. Epitácio da Silva Pessoa, 1900 

Relatório apresentado ao sr. Dr. Sabino Barroso Júnior, 1901 

Relatório apresentado ao Sr. Dr. José Joaquim Seabra, 1903 

Relatório apresentado ao Sr. Dr. José Joaquim Seabra, 1904 

Relatório apresentado ao Sr. Dr. José Joaquim Seabra, 1905 

Relatório apresentado ao Sr. Dr. Augusto Tavares de Lyra, 1906 

Relatório apresentado ao Sr. Dr. Augusto Tavares de Lyra, 1907 

Relatório apresentado ao Sr. Dr. Augusto Tavares de Lyra, 1909 

Relatório ao Sr. Dr. Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira, 1910 

Relatório apresentado ao Sr. Dr. Rivadavia da Cunha Correia, 1911 

Relatório ao Sr. Ministro da Justiça e negócios interiores, 1912 

Programma de direito romano [da Faculdade livre de sciencias juridicas e sociaes do 
Rio de Janeiro], 1917 

Relatório ao Sr. Ministro da Justiça e negócios interiores, 1918 

O patriarcha dos jornalistas brasileiros (Hippolyto Joseph da Costa Pereira Furtado 
de Mendonça) 1774-1823, 1923 
 
Uma viagem ao Perú (Lima, Arequipa e Cuzco) conferencia realizada no Instituto 
Histórico e Geographico Brasileiro, 1926 

Livro do centenário dos cursos jurídicos: 1827-1927 (coautor), 1928 

 
                                                           
3
 BIBLIOTECA NACIONAL. Manuel Cícero Peregrino da Silva (1866-1966). Rio de Janeiro, 1966. 

(Catálogo). Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1285806.pdf: 
Acesso em: 06 jul. 2020. 
 
4
 Obras literárias de Manuel Cícero disponíveis no catálogo da Fundação Biblioteca Nacional, além de 

livros o acervo é composto de uma infinidade de manuscritos. 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000252811&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000888984&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000888991&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000890195&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000901367&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000901365&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889251&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889373&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889430&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889465&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889479&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889853&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000901362&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000361840&local_base=UFR01


                                                              

Obras sobre Manuel Cicero Peregrino da Silva registradas na Base Minerva 
 

BITTENCOURT, Feijó. Vida de Manuel Cícero Peregrino da Silva. s.l : MEC, 1967. 
 

Lugares de Memória com seu nome 
 
Bairro Jardim Universitário, Marília – SP – CEP 17526-300  
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