
Uma utopia 
realizada 
 
A Escuela Internacional de Cine y 
Television de San Antonio de los Baños 
-também conhecida como a “Escola de 
Três Mundos” e mais recentemente 
"Escola de Todos os Mundos"- é um 
projeto educativo de vanguarda único 
na historia cultural do até pouco 
tempo chamado “terceiro mundo”. 

A historia da escola surge a partir do 
Comité de Cineastas da América 
Latina, aquela geração de artistas que 
modernizou a expressão 
cinematográfica continental e que 
sonhou com uma escola de cinema 
onde estudantes de diversos países 
latinos pudessem se encontrar para 
acrescentar juntos o património do 
“novo cinema latino-americano”.  

Este projeto, que reuniu também as 
aspirações de cineastas da África e 
Asia, pode ser materializado graças à 
generosa colaboração de Cuba e ao 
apoio decisivo e incondicional do 
escritor colombiano, Prêmio Nobel de 
Literatura, Gabriel García Márquez. 

Continua na pág  2

Como faço para tirar o visto? Como 
chego lá do aeroporto? Tenho que 
levar lençóis e toalhas? Posso 
pagar o resto da matrícula lá com 
travellers? Na rua a gente poderá 
usar euros ou só pesos conversíveis 
(CUC)? 

Reunindo estas e outras muitas 
perguntas fizemos alguns guias 

tentando dar respostas às 
perguntas mais frequentes dos 
estudantes que viajam para Cuba a 
estudar na escola. 

Para saber mais, vá até a secção 
Zona alunos, de nosso sitio web: 
http://www.cuba-cursos.org 

A senha é: vivacuba 

Perguntas mais frequentes

GPS: o campus da escola está a 30 km de 
Havana, numa área agrícola da prefeitura de San 
Antonio de los Baños.  O aeroporto José Martí 
fica aproximadamente a 25 min do local.

LOCAÇÕES:  a escola é um lugar que inspira e 
respira cinema. As pessoas não andam… 
desviam das locações, cenários e afins. Esta 
convivência enriquecedora é justamente um 
dos grandes segredos do seu sucesso.

RELAX: fora das aulas,  a enorme piscina (que já 
serviu até para oficinas de fotografia submarina) é 
um dos espaços favoritos para descansar,  pegar 
um bronzeado e conversar sobre....cinema! 
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Cuba ofereceu as instalações e 
manutenção básica e García Márquez 
articulou a matriz institucional para 
viabilizar este projeto cultural de 
ponta, através da sua Fundação do 
Novo Cinema Latino-americano. 

A Escola Internacional de Cinema e 
Televisão de San Antonio de los Baños 
(EICTV) surgiu assim como instituição 
não-governamental em dezembro de 
1986. A EICTV teve como primeiro 
diretor o cineasta argentino Fernando 
Birri, e desde o início contou com o 
apoio logístico do prestigioso Instituto 
Cubano de Cinema (ICAIC), então 
presidido pelo cineasta cubano Julio 
García Espinosa, membro da Fundação 
e um dos idealizadores da escola junto 
com García Márquez. 

Em seus trinta anos de existência, a 
Escola de San Antonio de los Baños 
(localizada num área rural a 30 km de 
Havana) transformou-se numa “Meca” 
para cineastas do mundo todo. 
Personagens ilustres do cinema 
internacional, como Francis Ford 
Coppola, Robert Redford, Costa 
Gavras, George Lucas, Fernando 
Solanas, Ruy Guerra, Alex Cox, 
Gabriele Salvatores, Steven Spielberg 
entre muitos outros, fazem questão de 
visitar a escola, ministrar cursos de 
graça, e até apresentar seus trabalhos 
inéditos no auditório da EICTV para 
serem discutidos, como manda a 
tradição, por toda a comunidade da 
escola que inclui alunos, professores e 
trabalhadores (do chefe da cozinha, 
passando pelo jardineiro até o 
responsável do posto médico). 

Ser aluno da EICTV é um privilegio 
pelo qual todo ano centos de 
candidatos concorrem no mundo todo. 
Na lista de graduados da escola, há 
jovens de países tão distantes quanto 
Suécia, Vietnam, India, Ghana, 
Burkina Faso e Japão. Só no Brasil, o 

ano passado quase uma centena de 
jovens apresentaram-se no vestibular 
para tentar ganhar uma das seis vagas 
disponíveis para brasileiros. 

Tanta concorrência esta justificada. No 
fim das contas, em que outra escola do 
mundo um estudante de cinema teria 
o privilegio de comer um prato de 
massa preparado pessoalmente por 
Francis Ford Coppola na cozinha da 
Escola? 

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE 

ANTES DA VIAGEM:

Você chegará a Cuba pelo aeroporto 
Internacional José Martí (que fica 
aproximadamente a 25 min da escola) 

A escola não se responsabiliza pelo 
transfer aeroporto/escola/aeroporto 
dos estudantes das oficinas 
internacionais. Para chegar ate a 
escola você deverá pegar um taxi. 

O aeroporto esta a metade de caminho 
entre Havana e a EICTV e todo o 
mundo conhece. Não tem perigo. Os 
que tem tarifas mais económicas são 
os da empresa PANATAXI. A viagem 
deve custar aproximadamente 35 
pesos conversíveis CUC. 

O endereço é: Escuela Internacional de 
Cine y TV. San Antonio de los Baños, 
Artemisa, Cuba.   

CHEGADA NA ESCOLA:
No portão de acesso ao campus da 
Escola (“guarita”) estarão as listas 
com os nomes dos alunos 
participantes das oficinas em função 
do dia de chegada que vocês 
informaram. O pessoal da recepção 
(“pizarra”) o encaminhará para o 
apartamento designado para você. 

A administração e a coordenação 
docente só funcionam de segunda à 
sexta. O refeitório e as outras 
instalações continuam abertas 
durante o fim de semana. Para 
qualquer trâmite administrativo, 
portanto, você deverá aguardar até a 
segunda feira. Aproveite para 
descansar da viagem, curtir a piscina 
ou dar um pulo até Havana (conferir lá 
os horários dos onibus gratuitos 
(“guaguas”) da escola para a cidade) 

Os alunos dos cursos de curta duração 
("talleristas") ficam hospedados em 
apartamentos de 2 quartos dentro do 
próprio campus da escola. (são 2 
estudantes x quarto) Os apartamentos 
estão equipados com roupa da cama e 
1 toalha x pessoa. 

No Festival de Cannes de 1993 a EICTV recebeu o Prêmio Rossellini, um dos mais 
altos reconhecimentos da comunidade cinematográfica internacional, nunca antes 

outorgado a uma escola de cinema

Coppola preparando  fettuccine na cozinha da 
escola
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Dicas de quem já foi 
• • •

- Levar 2 toalhas de banho. 

-  A comida é farta porém as vezes o 
tempero resulta monótono. Sugestões 
para levar: temperos, molhos, queijo 
ralado, chás, granola, mel, etc.  

- Atenção: a voltagem é 110w. A tomada 
é do tipo “quadrada”, como nos EUA. 
Se for o caso, levem um adaptador. 

- Levar medicamentos de uso continuo 
e produtos de higiene pessoal 

(repelente, sabonete, shampoo, 
desodorante, creme dental, etc) As 
mulheres não esqueçam de levar 
toalhas higiênicas e tampões.  

- Levem papel higiênico e tenham 
sempre na bolsa, especialmente 
quando forem para Havana. 

- Sejam solidários com os brasileiros 
que estão fazendo curso regular. 
Levem:  doces, Garoto, cachaça... 
qualquer bobagem para compartilhar 
será bem-vinda. 

- Não esqueçam de levar no mínimo 2 
pen-drives. Vão precisar.  

-  Troquem os euros por CUCs quando 
chegarem no aeroporto de Havana. 

- Roupa e tenis confortáveis para 
caminhar, e pelo menos um casaco ou 
moletom e uma bolsa ou mochila. 

- Delegue e tome providências 
assumindo que você não vai poder ficar 

supervisionando o seu trabalho pela 
internet enquanto estiver ausente. 
Planeje uma terapia de desconexão. 
Acredite: vai ser muito bom para você. 

- Participe de mente e coração aberto 
de todas as atividades extra-
curriculares. Você vai conhecer 
pessoas incríveis! 

1. comprovante de 
inscrição  

2. cartão de turista (visto) 

3. Seguro médico ou $ 
para comprar um no 
aeroporto de Havana 

4. certificado internacional 
de vacinação contra febre 
amarela

                            
Não esqueça de 
levar! 

Check in - Os alunos estão autorizados a 
chegar na escola um dia antes do inicio 
do curso (ou seja no domingo) 

Check out -  Podem permanecer na 
escola até um dia depois da finalização.
(sábado)  

Transporte - Existe um ônibus diário da 
própria escola que é gratuito e que faz o 
percurso de Havana até a Escola e vice-
versa. 

Refeições - No refeitório da escola 
(“comedor”), todos os alunos, 
professores e pessoal administrativo 
compartilham o café da manhã, almoço 
e jantar (sem custo).  

Outras opções - Na Escola existe 
também uma lanchonete (“El Rapidito”) 
e um pequeno restaurante (“El 
Ranchón") 

Internet - Wifi gratis liberado depois 
das 17 hs. Recomendamos levar seu 
laptop. A velocidade de conexão, porém, 
não é boa e por isso esqueça de pensar 
em falar via Skype, WhatsApp ou 
Messenger.  

Pronto socorro -Os alunos contam com 
serviços médicos de urgência 24hs. 

Telefone - Os alunos podem receber 
ligações internacionais no locutório. 

Funcionamento:                               Fones de contato: 

53    DDI de Cuba 

47   DDD de San Antonio 

383152  PABX para chamar 
aos alunos e aptos Antonio 

383311 Coordenação Oficinas 
Internacionais 

383333 Coordenação 
Acadêmica 

382535 Recepção 

383104 Direção geral 

383102  Coordenação Cursos 
de Altos Estudos 


