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RESUMO 
 
 
Este artigo trata da análise do vídeo “O buraco branco no tempo” de Peter Russell2, uma 
adaptação do seu próprio livro com o mesmo título. O vídeo inicia comentando sobre a 
origem e evolução dos tempos. Trata na seqüência, que os seres humanos na atualidade 
chegam a ocupar todo o universo. Russell, ressalta sobre a criação de novas tecnologias e uma 
modernização. Simboliza que há uma linguagem forte no universo chamada de comunicação, 
destacando o homem em relação aos demais seres. Reflete também, sobre  a produção 
mundial. Pergunta por que não mudamos? Como está a nossa convivência? O nosso 
julgamento quanto às pessoas que estão ao nosso redor, por que somos resistentes a 
mudanças? Ressalta sobre uma suposta crise na humanidade, questiona também sobre o 
conhecimento das nossas atitudes. Russell, chega em seu momento de reflexão principal, 
quando retrata a mente humana. Nesse momento, o vídeo começa a questionar sobre os 
paradigmas que existem em nossa atual sociedade, destacando a importância da revolução  da 
informática e a industrial. Finalizando, Russell comenta sobre uma revolução na consciência, 
ou melhor, simboliza um fator preponderante na existência da humanidade, que é o amor ao 
próximo, é o ser interior, na busca permanente pela paz.  
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ABSTRACT 
 
 
This article deals with the analysis of the video “the white hole in the time” of Peter Russell, 
an adaptation of its proper book with the same heading. The video initiates commenting on 
the origin and evolution of the times. It treats in the sequence, that the human beings in the 
present time arrive to occupy the universe all. Russell, standes out on the creation of new 
technologies and a modernization. It symbolizes that it has a strong language in the universe 
called communication, detaching the man in relation to the too much beings. It also reflects, 
on the world-wide production. Question why we do not move? How it is our convivência? 
                                                           

    1 Bacharel em Administração Pública pela Faculdade Regional da Bahia/UNIRB, CRA/BA nº 17884. Cursando pós-
graduação “Especialização em Gestão Pública”. Servidor estatutário da Prefeitura Municipal de Salvador/BA. Sargento do 
Exército no período de 1982 a 1990 e Instrutor de Segurança Privada. E-mail: arsilvasantos@gmail.com  MSN: 
arobertossantos@hotmail.com 
 
2 É além de um escritor britânico, também um conceituado produtor de vários filmes, que exploram a consciência relacionada 
ao futuro dos seres humanos. Estudou matemática e a física teórica. É um grande fascinado pelos mistérios da mente humana, 
mudando assim a psicologia experimental. Seu maior interesse está relacionado ao significado mais profundo e espiritual dos 
tempos. Destacou-se como um grande orador em muitas Conferências Internacionais, principalmente na Europa, Japão e  
EUA.   
 



 

Our judgment how much to the people who are to our redor, why we are resistant the 
changes? It standes out on a supposed crisis in the humanity, also questions on the knowledge 
of our attitudes. Russell, arrives at its moment of main reflection, when it portraies the mind 
human being. At this moment, the video starts to question on the paradigms that exist in our 
current society, detaching the importance of the revolution of computer science and the 
industrial. Finishing, Russell comments on a revolution in the conscience, or better, 
symbolizes a preponderant factor in the existence of the humanity, who is the love to the next 
one, is the interior being, in the permanent search for the peace. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Destaca-se que, este  vídeo, cujo título “O buraco branco no tempo”, do diretor Peter 

Russell, onde de forma inteligente e com o pensamento reflexivo, fez uma adaptação do seu 

Livro “O buraco branco no tempo - Nossa evolução futura e o significado do agora”, lançado 

pela Editora Aquariana, São Paulo, no ano de 1992, mostra que as idéias percorrem adiante de 

muitas compreensões, sobretudo, idéias com uma uniformidade incomum que temos a 

respeito da vida. Em determinados pontos do vídeo, chegamos a pensar sobre o tempo de uma 

forma, talvez um pouco diferente dos padrões normais, visto que, quando exercitamos esta 

nova forma de percebermos o nosso “eu”, como ser humano, dentro da evolução dos tempos e 

da humanidade, começamos a perceber a sua valorização, desde a nossa origem. 

Ressalta-se que, o diretor Peter Russel, usando uma forma de comunicação de fácil 

interpretação e entendimento saudável, nos leva a entender que esta atual crise que ora 

apavora a  humanidade, é o que compreende-se na intenção do autor, uma vez que se 

pararmos para refletir de forma mais compreensiva, haja vista, que nem sempre pensamos 

assim, seja na verdade, uma verdadeira crise na nossa percepção.  

Neste contexto, onde uma onda que surge de forma veloz, nesse imenso buraco 

branco,  reflete na atual evolução tecnológica e neste momento vêm à nossa mente, ou melhor 

à nossa consciência, a palavra que não quer calar, sendo mais ou menos assim definida: Será 

que a nossa compreensão está bem formulada a respeito do tempo e mais além, de nós 

mesmos? Nesse caminho, surge a grande e cautelosa vontade de pensarmos no que se refere 

às nossas mudanças, do “eu” este ser carregado de personalidade, será que estamos 

preparados para gerenciá-las? 

 

 

 



 

2. FINALIDADE 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Como trabalho parcial, da disciplina “Liderança e Gestão com Pessoas” do curso de Pós-

graduação - Especialização em Gestão Pública, analisamos o vídeo “O buraco branco no 

tempo”, de Peter Russell, relacionando-o aos temas discutidos em sala de aula. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

-  Caracterizar o conteúdo do vídeo e relacioná-lo aos assuntos trabalhados em sala de aula; 

-  Levantar informações sobre o vídeo;  

-  Relacionar os temas: sujeito, coletivo, recursos, gestão, público, privado e consciência com 

“O vídeo”, “Disciplina”, “Vida” e “Trabalho”. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

Observa-se neste vídeo, que Peter Russell ressalta que o mundo vem crescendo de 

forma muito rápida, com uma aceleração demasiada. Compreende-se uma lembrança possante 

da nossa origem, da origem do universo até o momento atual, destaca um ser maior nessa 

imensa humanidade, que são os seres humanos, e que nós conceituamos como sujeito, “o eu”, 

“você”, “nós”, nesse sentido, Cury (2008. p.46) define: 

 

 

[...] nunca entendera que o carisma é fundamental para assimilar o   conhecimento.   
Primeiro   vem   o   carisma   do   mestre,   depois  o conhecimento que ele detém. 
Eu tinha a doença da maioria dos intelectuais: chatice. Era um sujeito sem sabor, 
crítico, cobrador. Nem eu me suportava. 

 
 
 
 



 

Torna-se importante, neste momento, este relacionamento do “sujeito”, ao contexto do 

“vídeo”, adequando-se também a essência da Disciplina “Liderança e Gestão com Pessoas”, 

que é justamente o nosso foco principal, uma vez que as palavras no pensamento de Augusto 

Cury3, através de sua obra “O vendedor de Sonhos – O chamado”, cita detalhes do sujeito, que 

ao seu vê, necessita incorporá-lo de carisma e conhecimento.  

Ressalta-se que, o “sujeito” é dotado de disciplina, com o propósito de tornar sua 

“vida”, uma imagem do reflexo da sua personalidade, facilitando e melhorando o ambiente, 

bem como, a convivência no “trabalho”. Assemelha-se também ao que chamamos de 

“coletivo”, tendo a sua idéia principal, como algo pertencente a todos, de uso comum, assim 

relacionamos ao conteúdo do vídeo.   

Observa-se também neste vídeo, a questão dos “recursos ambientais”, bem como, a 

valorização da “gestão” de pessoas, papel fundamental do líder educador, quando pretende 

gerenciar mudanças. Nesse contexto, quando refletimos sobre a questão da prestação dos 

serviços  públicos no Brasil, surge o pensamento da avaliação da “Gestão”, aliás, no que se 

refere aos elementos “definição e subjetividade” dos serviços públicos,  Di Pietro (2008, p. 

66), define assim: 

 
 

[...] a sua gestão também incumbe ao Estado, que pode fazê-lo diretamente (por 
meio dos próprios órgãos que compõem a Administração Pública centralizada da 
União, Estados e Municípios) ou indiretamente, por meio de concessão ou 
permissão, ou de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com essa finalidade. 
 

 

 Nesse contexto, ressalta-se que, com uma boa gestão com pessoas, melhora a 

qualidade dos serviços públicos prestados à comunidade, bem como, aumenta o nível de 

disciplina dos técnicos, sabedores e conhecedores dos seus deveres, haja vista o que cita o 

artigo 37 na CF/88, no tocante aos princípios. Neste entendimento, a vida destas pessoas que 

prestam serviços a outras pessoas, que chamamos de sociedade, sofrerá  uma inevitável 

mudança, que com certeza trará resultados mensuráveis dentro do seu ambiente de  

“trabalho”. 

 Compreende-se também, que Peter Russell, no vídeo, comenta sobre a grande 

quantidade de pessoas neste imenso universo, que podemos assim definir, nesse imenso 

Cosmos. Ressalta uma preocupação constante em referenciar a questão de um “público”, que 

                                                           
3 Nascido em Colina (Brasil), ano de 1958. É possuidor de uma formação exemplar em Psiquiatria. Dedicou-se à ciência e à 
escrita. Consagrou-se quando escreveu uma das mais inovadoras obras sobre a inteligência humana - a inteligência 
multifocal, onde esclarece de  forma notável, como funciona a mente e o processo de construção do pensamento. Tema, que 
por sinal, tem sido usado nos  cursos de pós- graduação, bem como, em teses de mestrados e doutorados. 
 



 

aparentemente, somos nós mesmos, pois em todas as situações de trabalho, sempre existirá 

este público, que precisa de compreensão, educação, enfim, este público é a célula mestre do 

universo, como podemos analisar na seqüência: 

 
 

[...] no hospital, eu sempre digo aos meus supervisores que seu trabalho consiste em 
remover todos os obstáculos, todos os entraves, que os  empregados  possam  ser  
aos  pacientes.  Eu  lhes  digo  para  se  verem  como gigantescos niveladores de 
estradas, removendo todos os quebra-molas ao longo do caminho.  Usando  suas  
palavras,  Simeão,  remover  os  obstáculos  seria  servir  às pessoas. (HUNTER, 
2004, p. 39).  
 
 
 

Compreende-se que, devemos servir às pessoas, servir ao nosso público, seja no 

âmbito público ou “privado”, removendo assim todos os obstáculos, todas as barreiras, seja da 

mediocridade ou da intriga, da inveja, ou seja, precisamos buscar o caminho da felicidade e 

harmonia dentro desse público maravilhoso que encontramos neste universo, que mantém a 

chama da vida acessa, em todos os cantos, em todos os lares. 

Observa-se neste vídeo, um relacionamento profundo no seu conteúdo, bastante 

inovador e interligado com a obra de James C. Hunter4 “O monge e o executivo”, ao 

sensibilizar o ser humano sobre a sua personalidade, sua forma de agir, a aceitação de 

mudanças e sobretudo, a sua “consciência”. 

Complementa-se que, outra questão comentada no vídeo, refere-se a consciência das 

pessoas, da humanidade, ou seja: 

 
 

[...] a humanidade vive num caldeirão de tensão pela loucura da competição 
predatória, pelo desrespeito às regras   internacionais   do   comércio,   pelos   
conflitos   sociais,   pela devastação do meio ambiente, pela dificuldade de 
interiorização e de retorno às nossas origens.  (CURY, 2008. p. 212) 
 
 
 

Ressalta-se também, um elemento fundamental, que naturalmente modifica e  gera paz 

interior, capaz de revolucionar os nossos pensamentos na busca infinita por esta incessante e 

poderosa ferramenta chamada de  paz, que produz e melhora o relacionamento entre as 

pessoas, em busca da sua felicidade, que segundo Byrne, (2007, p. 122) apud Nichols (2007, 

p. 122), assim define: 

 
 

                                                           
4 Além de palestrante, é também professor e escritor, possui aproximadamente 2 milhões de livros vendidos em todo o 
mundo. Seu livro considerado best-seller é o “O Monge e o Executivo”, este livro está  na lista dos mais vendidos em todo o 
planeta. 
 



 

[...] frequentemente você dá aos outros a oportunidade de criar a sua felicidade, e 
muitas vezes eles não conseguem fazê-lo da forma como você gostaria. Por quê? 
Porque a única pessoa que pode ser encarregada de seu prazer, sua satisfação, é 
você. Assim, nem mesmo seu pai, seu filho, seu marido ou sua esposa têm o poder 
de criar sua felicidade. Eles simplesmente têm a oportunidade de partilhar de sua 
alegria. Seu prazer está dentro de você.  
 
 
 

 Compreende-se que, ao relacionarmos o vídeo a questão da consciência humana, 

torna-se fundamental efetuarmos uma ligação profunda à obra “O Segredo” de Rhonda 

Byrne5, não deixando também de referenciar uma das co-autoras que é a Lisa Nichols6, tendo 

seu destaque no tema “O segredo para os relacionamentos”. 

Complementa-se ainda que o universo está em constante modernização, entretanto, 

esta revolução na consciência das pessoas, às vezes são alteradas, seja por fatores físicos ou 

psicológicos, surge neste momento a tensão, conforme é descrito na seqüência: 

 

 

[...] a tensão  manifesta-se  sempre  que  alguém  se  pergunta  “devo ou  não  confiar  
no  que  a  outra  parte  me  revela?”.  Confiança, compromisso   e   risco   são   
palavras-chave   relativas   a   essa tensão.  A confiança entre as partes tem de ser 
construída no dia-a-dia,  na  inter-relação  onde  a  credibilidade  assume  papel 
preponderante. Não pode faltar coerência nos atos e atitudes, abertura  nos  diálogos,  
aceitação  e  receptividade  diante  das inevitáveis diferenças individuais. 
(BURBRIDGE, 2005. p. 75). 
 
 
 

 Ressalta-se que, após assistirmos o vídeo “O buraco branco no tempo”,  tiramos 

aqueles paradigmas que se alojam no nosso pensamento, bloqueando muita das vezes a nossa 

capacidade de pensar, e o que jamais devemos deixar de valorizar é justamente essa 

capacidade, que só a mente humana é capaz de produzir em abundância, a nossa consciência. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
5 É uma escritora australiana e produtora, que se tornou famosa em todo o mundo graças ao seu best-seller The Secret – O 
Segredo que também deu origem ao filme-documentário homônimo The Secret (2006). Em 2007, Byrne foi considerada pela 
revista Time Magazine como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. (Fonte: site 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Byrne). 
 
6 É uma defensora poderosa do empowerment pessoal. É fundadora e CEO de Motivating the Masses and Motivating the 
Teen Spirit (“Motivar as Massas e Motivar o Espírito Adolescente”), dois programas de competências globais que funcionam 
para trazer mudanças profundas para a vida de adolescentes, mulheres e empresários. (Fonte: site 
http://florliriodocampo.blogs.sapo.pt/tag/positivismo). 



 

CONCLUSÃO 

  

  

Ressalta-se que, ao finalizarmos este artigo, a mensagem que fica após termos 

assistido o vídeo “O buraco branco no tempo” do diretor Peter Russell, é que se não 

buscarmos urgentemente uma forma de alcançarmos a harmonia entre os povos, jamais 

alcançaremos a tão sonhada paz mundial. Ainda existe muita indiferença entre as pessoas, 

porém, temos a esperança de que essa situação realmente venha a mudar, haja vista, que a 

grande revolução na consciência das pessoas, possa de maneira saudável, modificar esse 

quadro. 

Compreende-se que, quando a sociedade caminha na direção do bem-estar, aumenta os 

possíveis riscos que corremos, e por conseqüência é maior o impacto no mundo ao nosso 

redor, porém, jamais devemos parar de pensarmos num futuro melhor, para nossos filhos e 

toda a geração futura. 

Na elaboração deste artigo, seu subsídio maior, foi a exibição do vídeo “O buraco 

branco no tempo”, na Disciplina “Liderança e Gestão com pessoas”, ministrada pelo 

Professor Rodrigo Santos7, no Curso de Pós-graduação - Especialização em Gestão Pública, 

na Fundação Visconde de Cairu (CFV) – Salvador/BA. 

Insta salientar neste momento, os agradecimentos ao Professor Rodrigo Santos, que 

através da sua carga de conhecimentos, possuídor de uma habilidade  notável em motivar 

pessoas, dotado de uma sensibilidade, que muitos humanos demoram algum tempo para 

possuí-la, demonstrou com carisma e envolvimento, as suas atribuições e objetivos, 

dominando com excelência a disciplina em questão. Nosso muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 MSdo. em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social (FVC), Especialista em Política e Estratégia 
(ADESG/UNEB), Pós-Graduado em Gestão Organizacional e Desenvolvimento Humano, MBA em Administração e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos (FVC), Psicopedagogo (UFRJ-Brasil), Pedagogo, Contabilista, Terapeuta e 
Pesquisador com diversos cursos e trabalhos publicados. Tornou-se professor Universitário com apenas 22 anos, sendo 
considerado, à época, o mais jovem do país, com experiência em graduação, pós-graduação e gestão acadêmica, em 
instituições no Brasil e no Exterior. Consultor de organizações como Banco Mundial; Governo de Timor-Leste; Charles 
Darwin University (Austrália); Companhia de Eletricidade de Macau (China); Eletricidade de Portugal; Eletricidade de 
Timor-Leste; Fundação José Carvalho; Grupo Edson Queiroz; SEBRAE; UNICEF, entre outras. (Fonte: Plano de 
Aprendizagem – CEPPEV/FVC -  Centro de Pós-graduação e Pesquisa Visconde Cairu). 
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