
APOIO À GESTÃO DO TEMPO 

Sugestões de leituras 
Selecionamos algumas sugestões de leituras, em especial das áreas de filosofia e 
administração, para ajudá-lo a refletir sobre a importância de gerir seu tempo. 
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Sugestões de filmes/documentários 
Confira sugestões de filmes e documentários que abordam a temática do “Tempo”. 

Quanto tempo o tempo tem – Vive-se em tempos diferentes. Pensando nessa 
estrutura, a diretora propõe a seus entrevistados uma análise sobre o tema. Como 
resultado o documentário oferece uma investigação sobre as principais linhas de 
nossa consciência sobre o passar das horas, um questionamento sobre a falta de 
tempo no mundo contemporâneo e uma reflexão sobre civilização e o futuro da 
existência humana. 

O Preço do Amanhã – Em um futuro próximo, o envelhecimento passou a ser 
controlado para evitar a superpopulação, tornando o tempo a principal moeda de 
troca para sobreviver e também obter luxos. Assim, os ricos vivem mais que os 
pobres, que precisam negociar sua existência, normalmente limitada aos 25 anos 
de vida. Quando Will Salas (Justin Timberlake) recebe uma misteriosa doação, 
passa a ser perseguido pelos guardiões do tempo por um crime que não cometeu, 
mas ele sequestra Sylvia (Amanda Seyfried), filha de um magnata, e do novo 
relacionamento entre vítima e algoz surge uma poderosa arma com o sistema e 
organização que comanda o futuro das pessoas. 

O Feitiço do Tempo – Um repórter (Bill Murray) de televisão que faz previsões de 
metereologia vai a uma pequena cidade fazer uma matéria especial sobre o 
celebrado “Dia da marmota”. Pretendendo ir embora o mais rapidamente possível, 



ele inexplicavelmente fica preso no tempo, condenado a vivenciar para sempre os 
eventos daquele dia. 

Click – Michael Newman (Adam Sandler) é casado com Donna (Kate Beckinsale) 
e tem dois filhos. Com dificuldades em ver as crianças, já que tem feito serão no 
escritório de arquitetura em que trabalha, no intuito de chamar a atenção de seu 
chefe (David Hasselhoff), ele sente que nunca terá tempo de conciliar as duas 
coisas. Mas, após entrar em uma loja misteriosa com intuito de comprar um novo 
controle remoto para sua casa, ele parece ter encontrado uma solução. Isso 
porque, ao chegar no local, conhece o excêntrico funcionário Morty (Christopher 
Walken), e acaba comprando um controle remoto experimental, com a promessa 
de resolver vários problemas. Porém, Michael logo descobre que o controle outras 
funções, como abafar o som dos latidos de seu cachorro e também adiantar os 
fatos de sua própria vida, o que mudará as coisas para sempre, não 
necessariamente para melhor. 

O Curioso Caso de Benjamin Button – Nova Orleans, 1918. Benjamin Button 
(Brad Pitt) nasceu de forma incomum, com a aparência e doenças de uma pessoa 
em torno dos oitenta anos mesmo sendo um bebê. Ao invés de envelhecer com o 
passar do tempo, Button rejuvenesce. Quando ainda criança ele conhece Daisy 
(Cate Blanchett), da mesma idade que ele, por quem se apaixona. É preciso 
esperar que Daisy cresça, tornando-se uma mulher, e que Benjamin rejuvenesça 
para que, quando tiverem idades parecidas, possam enfim se envolver. 

Antes de partir – Carter Chambers (Morgan Freeman) é um homem casado, que 
há 46 anos trabalha como mecânico. Submetido a um tratamento experimental 
para combater o câncer, ele se sente mal no trabalho e com isso é internado em 
um hospital. Logo passa a ter como companheiro de quarto Edward Cole (Jack 
Nicholson), um rico empresário que é dono do próprio hospital. Edward deseja ter 
um quarto só para si mas, como sempre pregou que em seus hospitais todo quarto 
precisa ter dois leitos para que seja viável financeiramente, não pode ter seu 
desejo atendido pois isto afetaria a imagem de seus negócios. Edward também 
está com câncer e, após ser operado, descobre que tem poucos meses de vida. O 
mesmo acontece com Carter, que decide escrever a “lista da bota”, algo que seu 
professor de filosofia na faculdade passou como trabalho muitas décadas atrás. A 
lista consiste em desejos que Carter deseja realizar antes de morrer. Ao tomar 
conhecimento dela Edward propõe que eles a realizem, o que faz com que ambos 
viagem pelo mundo para aproveitar seus últimos meses de vida. 

Efeito borboleta – Evan (Ashton Kutcher) é um jovem que luta para esquecer 
fatos de sua infância. Para tanto ele decide realizar uma regressão onde volta 
também fisicamente ao seu corpo de criança, tendo condições de alterar seu 
próprio passado. Porém, ao tentar consertar seus antigos problemas ele termina 
por criar novos, já que toda mudança que realiza gera consequências em seu 
futuro. 


