
O mistério de um helicóptero desaparecido 
unindo uma criança e um piloto da Marinha
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A P R E S E N TA Ç Ã O

Projeto de cinema que contará com apoio da
Marinha do Brasil, “ENTRE O CÉU E O MAR” é
baseado no episódio “Entre o Céu e a Terra”, exibido
no Seriado Brava Gente, da Rede Globo, em 2002, que
fez enorme sucesso, tendo sido visto por milhões de
espectadores.

A história fala de um menino pobre, filho de
pescador, que sonha em ser piloto de helicóptero da
Marinha, e em sua jornada é ajudado por um
misterioso piloto que pode ser o espírito de um piloto
já falecido num trágico acidente décadas atrás.

O filme fala de todas as crianças que têm um sonho
que parece impossível. É uma história lúdica, de
superação, com muita emoção, aventura, humor e
mistério

É um filme para toda a família com um toque
espiritualista, onde a aviação é a base da história, passada na
Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de
Janeiro, berço da Aviação Naval brasileira, com muitas cenas
aéreas utilizando helicópteros e aviões.

.

Um filme lúdico, sobre o sonho que toda 
criança tem de voar. 



S I N O P S E

Em 1972, um helicóptero da Marinha decola da
Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, numa noite
de forte tempestade, para efetuar um resgate no mar,
e desaparece sem deixar vestígios.

Em 2006, Neto, um menino de 10 anos, costuma
invadir a Base Aérea Naval para brincar dentro dos
helicópteros. Ele sonha em ser um piloto da Marinha,
mas seu pai, um pescador grosso e ignorante, o fez
sair da escola para ajudá-lo na pesca.

Numa de suas invasões à Base, Neto faz amizade
com Sandro, um piloto que procura ajudar Neto a
realizar seu sonho de ser piloto e chega até a salvar
seu pai numa noite de tempestade no mar. Porém,
Sandro pode ser o espírito do piloto desaparecido em

1972.

Quinze anos depois, em 2021, Neto consegue se
formar Oficial da Marinha e vai cursar Aviação Naval na
mesma Base que invadia, onde tentará realizar seu sonho
de se formar piloto. Porém, novas revelações sobre o
acidente de 1972 o farão investigar o mistério
envolvendo o desaparecimento de Sandro e seu
helicóptero, e porque o espírito dele apareceu para Neto
em sua infância.



Ambientado na Aviação Naval, setor de elite da

Marinha do Brasil, este filme se aproveitará da alta confiança
da população brasileira nas Forças Armadas, porém sem ser
um filme institucional ou de divulgação.

A Aviação Naval se destaca dentre os diversos setores das
Forças Armadas por englobar duas Forças em uma, pois suas
aeronaves pousam em navios da Marinha, no mar, unindo a
habilidade dos pilotos com as peculiaridades dos marinheiros,
por isso seus pilotos são considerados:

“NO AR OS HOMENS DO MAR “

AV I A Ç Ã O  N AVA L

Este tipo de filme, com histórias ambientadas nas Forças
Armadas, é muito comum nos EUA mas inexistente no Brasil.
Um exemplo muito conhecido deste tipo de filme nos EUA é
“TOP GUN”, que também se passava na Aviação Naval dos EUA
e foi um grande sucesso da década de 80. Mas existem dezenas
de outros exemplos.

Entre o Céu e o Mar”, além de ter uma bela história, iniciará
uma nova vertente do cinema brasileiro, o dos filmes
ambientados nas Forças Armadas.



AV I A Ç Ã O  N AVA L

Valores morais, coragem, determinação, espírito de
corpo, honestidade, abnegação e diversas outras
qualidades são a base do sistema militar que despertam
tanto interesse e paixão do povo brasileiro, e estarão
presentes neste filme.

Todas estas peculiaridades darão um charme especial
ao filme, que despertará a curiosidade do público, ávido
por conhecer mais informações sobre as Forças Armadas.

As Forças Armadas brasileiras estão presentes em todo o
país e contam, em suas fileiras, com brasileiros e brasileiras
das mais diversas formações, classes sociais, religiões e
regiões do país.

É a instituição mais democrática e séria do país, onde todos
os postos são ocupados por militares de carreira concursados,
e é o único setor do Governo onde é impossível alguém
assumir um cargo por indicação política, o que pode explicar
seu serviço de excelência e o grande reconhecimento da
população.



Marco Schiavon cursou cinema na prestigiada
New York University, nos EUA, onde se formaram
Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Spike Lee. É
Oficial da reserva da Marinha do Brasil, onde já foi
piloto de helicóptero, conhecendo profundamente o
tema e ambiente onde se passa a história do filme.

Possui grande experiência com o planejamento,
coordenação e direção de produções de pequeno e
grande porte passados no ambiente militar, pois já
criou, produziu e dirigiu mais de 100 filmes
institucionais e comerciais de televisão para a Marinha
do Brasil desde 2004.

Alguns de seus filmes foram premiados no Festival
Internacional de Filmes Militares da Itália, único do
gênero no mundo.

Já produziu e dirigiu curtas e médias metragens de
ficção, tendo ganho muitos prêmios em Festivais no Brasil e
no exterior.

Seu média metragem “O XADREZ DAS CORES” é
referência nacional para tratar do tema de preconceito
racial, sendo usado em escolas, Universidades e cursos por
todo o país.

Seu primeiro longa metragem, PAREDES DE PAPEL, está em
fase de finalização com distribuição da Paris Filmes.
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