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Colégio do Rio de Janeiro 

 

Em 1540 era oficializada pelo papa Paulo III a Ordem fundada por Inácio de Loyola: a 

Companhia de Jesus. Subordinada ao papa, a Ordem possuia como seu principal 

objetivo propagar o cristianismo pelo mundo. No intuito de evangelizar os mais diferentes 

povos, o fundador da Ordem deu atenção especial para a questão educacional e, desta 

maneira, foram construídos colégios que pudessem formar missionários que haviam de 

ser admitidos na Ordem. Pelo reconhecimento que o ensino jesuítico teve em muitas 

cidades europeias, famílias leigas começaram a procurar os padres da Companhia para 

que seus filhos pudessem ser formados pelo ensino jesuítico. A partir disso, em primeiro 

de dezembro de 1551, Inácio de Loyola escrevia uma carta para toda a Companhia 

recomendando a fundação de colégios pela Europa. Desta maneira, a partir de 1551 os 

colégios jesuíticos passaram a ser estabelecimentos de ensino voltados para a 

preparação dos candidatos que deveriam ingressar na Ordem assim como para a 

educação de leigos.  

No caso específico da América portuguesa, foram fundados diversos colégios, sendo os 

principais: o Colégio da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco e o do 

Espírito Santo. 

Após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, em 1565 é fundada a cidade que 

recebe o nome de cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em apoio à Coroa 

portuguesa, padres jesuítas juntamente com indígenas participam da expulsão dos 

franceses. Em vista disso, pouco após a fundação da cidade, o padre Manuel da Nóbrega 

pede a Estácio de Sá, por intermédio do padre Gonçalo de Oliveira, terras para a 

fundação e sustentação do futuro Colégio. Ainda em 1565 El-Rei ordena ao Governador-

Geral, Mem de Sá que veja onde se poderá fundar o colégio. E assim, em 1568 El-Rei, D. 

Sebastião, concedia a provisão definitiva para a posse das terras do colégio sendo este 

fundado em 1573, localizado no Morro do Castelo. 

Com relação à educação, no colégio tinha início em 1573 o curso elementar de ler e 

escrever e algarismo; em 1574 era instituída a primeira classe de Humanidades; em 1583 

o colégio contava com três cursos: Elementar, Humanidades e Teologia Moral (ou casos 

de consciência); em 1619 eram abertas mais duas classes de Humanidades: uma para 

os internos da Companhia, e outra – de ler e escrever – para os externos; em 1638 era 

iniciado o curso de Filosofia. Além disso, o colégio dispunha de biblioteca – a primeira 

biblioteca pública do Rio de Janeiro – e de uma botica, que em momentos que fosse 

preciso, os medicamentos eram distribuídos para a população da cidade. 

O colégio permaneceu situado no Morro do Castelo até a ordem de expulsão dos jesuítas 

da América portuguesa em 1759. Desde então, o estabelecimento passou a abrigar o 

Hospital Militar da Corte. 
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