Resumo de iGen: Por que as crianças de
hoje estão crescendo menos rebeldes,
mais tolerantes, menos felizes e
completamente despreparadas para vida
adulta
“Estamos todos ansiosos para aprender o que o uso pesado das mídias
sociais acarreta para os adolescentes. Agora, graças à análise cuidadosa
de Twenge, sabemos que isso os torna solitários, ansiosos e frágeis.
Se você é pai, professor ou empregador, deve ler este livro fascinante
para entender como o iGen é diferente dos millennials, os quais você
estava apenas começando a entender.” Jonathan Haidt, NYU-Stern
School of Business, autor de The Righteous Mind “Jean Twenge reúne os
dados de uma geração e não apenas arrebata os leitores com
descobertas surpreendentes, mas também nos ajuda a entender o que
fazer com essas descobertas.
Este livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em
entender os jovens dessa geração.” Dr. Tim Elmore, autora de Marching
Off the Map, presidente do GrowingLeaders.com “O especialista reinante
em mudança geracional pesa sobre o iGen, defendendo mudanças
dramáticas apenas nos últimos cinco anos.
Poucos relatos pareceram mais sensacionais, e poucos pareceram mais
verdadeiros.” Lisa Wade, PhD, autora de American Hookup: The New
Culture of Sex on Campus “A Dra. Twenge traz à luz, com dados
científicos e entrevistas pessoais, uma geração que é verdadeiramente
única.
Uma leitura fácil e cientificamente informativa.” Larry D. Rosen, Ph.D,
Professor emérito e autor de 7 books on the impact of technology
including The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World (com
Adam Gazzaley, MD, Ph.D, MIT Press, 2016 “Jean Twenge é a autoridade

máxima em diferenças geracionais e está na vanguarda de muitas
tendências.
Seu livro, iGen, mapeia o surpreendente novo padrão da geração atual. É
uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja interessada em
jovens e tecnologia, repleta de dados fascinantes que iluminam muitos
aspectos únicos da juventude atual.” Yalda T Uhls, autora de Media Moms
and Digital Dads: A Fact-Not-Fear Approach to Parenting in the Digital Age
“O iGen é um estudo científico monumental e revela conclusões
surpreendentes sobre os adultos emergentes de hoje.
Se você estiver interessado em descompactar os hábitos e a psique da
juventude do futuro, comece com este livro!“ Eli J. Finkel, autor de The AllOr-Nothing Marriage
Acesse aqui a versão completa deste livro

