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Apresentação

Há uma razão especial e importante para que
tenha sido escolhido O Caçador de Diamantes
como o primeiro roteiro editado em livro nesta
nova Coleção da Imprensa Oficial do Estado. É
que, historicamente, ele é o segundo roteiro
completo (ao menos conhecido até agora)
escrito para ser filmado no Brasil, sendo que o
primeiro, Ouro Branco, editado em Manaus,
agosto de 1919, não era realmente um roteiro
pois, na verdade, é apenas um relato jornalístico
sobre a extração do látex, cultivo e colheita da
castanha e aspectos topográficos da região
amazônica e mato-grossense, que havia sido
registrado pela câmara do major Thomas Reis.
Mesmo a autoria do material escrito escondese atrás do anonimato de um pseudônimo, Um
Observador, que estaria trabalhando para a
Asensi & Cia, proprietários no Gy-Paraná (Rio
Madeira).
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É interessante falarmos um pouco sobre a
gênese de O Caçador de Diamantes porque ele
surgiu numa época ingrata do país, pouco
propícia a nascimentos cinematográficos. Em
1929, acontecera a quebra da bolsa de Nova
York, ao mesmo tempo em que se afirmava o
cinema sonoro e falado. No ano seguinte, ainda
sob o impacto econômico da crise americana, o
Brasil paralisou-se com a Revolução Getulista e,
dois anos depois, com outra revolta reivindicatória, as duas tendo São Paulo por epicentro.
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Serão nesses anos conturbados para o Brasil e,
mais ainda, para o estado perdedor, São Paulo,
que Vittorio Capellaro estará finalizando O
Caçador de Diamantes.
Todas as informações e biografia que seguem,
foram retiradas do livro VITTÓRIO CAPELLARO,
ITALIANO PIONEIRO DO CINEMA BRASILEIRO,
de autoria dos seus filhos, Jorge e Vitório
Capellaro.

Biografia

Eusébio Vittorio Giovanni Battista Capellaro
nasceu em Mombrano, Turim, em 1877,
convivendo na infância e juventude com o
sentimento nacionalista daquilo que passou
para a história italiana com o nome de
Rissorgimento.
Órfão desde cedo, teve sua educação orientada
por um tio que, movido por sua profissão, era
obrigado a uma vida de constantes deslocamentos pela Itália, França e Argélia. Além disso,
a proximidade de Turim com a fronteira da
França e o ativo comércio de tecidos que havia
entre as duas regiões, levou o menino a uma
educação mais prática que teórica, amoldandose a lugares diferentes e adaptações contínuas,
entre elas, aprender o francês antes do italiano.
Na juventude, enquanto completava sua
educação formal com os salesianos, aprendeu
relojoaria, o que muito contribuiria para seus
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