
 

HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA – (1774 - 1823) 

Jornalista e Diplomata – Patrono da Imprensa Brasileira. 

Materpensene: Pensador com ideias de liberdade. 

Nascimento. Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça 
nasceu na Colônia do Sacramento (à época pertencente a Portugal, 
em 13/08/1774, filho de alferes brasileiro que servia na Armada 
portuguesa. Foi educado pelo padre e doutor Pedro Pereira F. 
Mesquita, em latim e grego e, igualmente, pelo seu tio padre 
Felício. 

Prisão e fuga. Ao ser retomada a Colônia do Sacramento, em 1777, 
pelos espanhóis, seu pai foi preso e conseguiu fugir para o Rio 
Grande do Sul, onde Hipólito viveu a adolescência em Pelotas, RS, 
estudando depois em Porto Alegre, até os 18 anos. 

Portugal. Em 1792, o mandado a Portugal, onde estudou Leis, 
Filosofia, Matemática, Agronomia, na Universidade de Coimbra, 
Portugal, dedicando-se ainda à Geografia, História, Agronomia e 
Letras, seno um dos primeiros enciclopedistas brasileiros. 

Diplomata. De Lisboa, foi envido como servidor público, 
diplomata, ainda pela Coroa portugesa, aos Estados Unidos e 
México, em 1798, onde ficou por vinte meses. 

Inglaterra. Em 1802, depois de permanecer em Paris e Londres, ao 
retornar a Portugal, teve sua prisão requerida por suas ideias 
librtárias, e pertencer à maçonaria, onde ficou por quase 4 anos, 
fugindo para a Inglaterra, em 1805, protegido por amigos reais 
ingleses que conhecera, especialmente o Duque de Sussex, filho do 
rei. 

Adaptação. Após a chegada à Inglaterra, lá obteve a nacionalidade 
britânica, trabalhou para sobreviver dando aulas de português, 
instalou-se em Londres, e começou a sua luta pela independência 
do Brasil. 

Imprensa. Fundou, em 1/06/1808, o Correio 
Braziliense ou Armazém Literário, considerado o primeiro jornal 
brasileiro pró-libertação da Colônia, embora publicado no exterior 



e que durou até 1822. Proibido pela Coroa, o jornal era enviado 
clandestinamente ao Brasil e serviu de grande ajuda aos 
independentes. 

Casamento. Hipólito casou duas vezes: com uma brasileira e com 
uma inglesa Mary Ann Troghton, tendo quatro filhos e vasta 
descendência, espalhada pelo Brasil e Inglaterra. Faleceu em 
11/09/1823, sem poder ter retornado ao Brasil livre como ele 
queria. 

Independência. Hipólito foi até nomeado Cônsul Brasileiro na 
Inglaterra em 1823, pelo Imperador D. Pedro I, mas não teve 
tempo de assumir o cargo, dessomando antes, justificando ser “um 
homem cujos serviços à causa do Brasil foram tão úteis e 
apreciáveis”. 

Patrono. Foi considerado patrono da Imprensa Brasileira, por 
indicação da Associação Rio-grandense de Imprensa do RS (ARI), 
através da Lei 9831, de 13.09.1999. 

Dia da Imprensa. E o dia da Imprensa passou a ser primeiro de 
junho, data de lançamento do primeiro número do Correio 
Braziliense, em Londres. 

Translado. Seus restos mortais foram transladados para o Brasil 
estando sepultados nos Jardins do Museu da Imprensa Nacional, em 
Brasilia, a partir de 2001. 

Autor enciclopedista. Além do jornal que durou 175 edições 
mensais, Hipólito escreveu outros livros, comoDiário de minha 
Viagem à Filadélfia (1798); Descrição da Árvore Açucareira (1800); 
Narrativa de Perseguição (1811) e uma Gramática Inglesa e 
Portuguesa. Colaborou com a História de Portugal em capítulo 
especial, em 1809. É patrono da cadeira 17 da Academia Brasileira 
de Letras. 

Conclusão. Intelectual, Hipólito da Costa foi considerado escritor, 
poeta, pianista, poliglota, dramaturgo, especializado em economia 
política, espraiando seus conhecimentos na física, na metalurgia, 
mineralogia, na zoologia, na botânica, assimilando novas ideias, 
propagando a independência do Brasil, preocupado com a 
formação literária. 



Atributos. Definido como jornalista vigoroso e indomável, 
venerado pela antevisão da grandeza de sua Pátria de Brasília, 
destacado na inteireza de educação e de caráter, foi ainda 
descrito como um dos brasileiros mais cultos de seu tempo; 
enciclopedista, apregoava, já à época, o bem comum, o 
fraternismo, a paz e a justiça. 

Aleia. Por isso tudo e pelo exemplarismo cosmoético pós-
dessomático, Hipólito José da Costa Pereira fará parte da Aleia dos 
Gênios da Humanidade, como Diplomata e Jornalista, na galeria 
que conduz aoHolotecarium do Centro de Altos Estudos da 
Conscienciologia, em Foz do Iguaçu, PR. 

Opinião. Sobre Hipólito da Costa, escreveu Afonso D’E. Taunay: 
“Foi, incontestavelmente, um dos maiores vultos a quem o Brasil 
deveu a sua separação de Portugal e um dos maiores talentos do 
mundo lusitano do seu tempo, Venceu pela insistência com que 
pregava suas ideias. Quanto mais perseguido era, mais redobravam 
suas convicções e fazia crescer a estrutura de suas ideias”. 

 

Eucárdio Derroso, jornalista, voluntário do CEAEC/Holociclo 

 

 


