
Autor se define como "tradutor do mundo acadêmico'  
Fernanda Ezabella 
 
Antes de chegar à "New Yorker", Malcolm Gladwell trabalhou quase uma década no 
"Washington Post" escrevendo sobre negócios e ciências. Eram mais de 200 matérias por ano, 
contra a média de oito que produz hoje. 
 
"Sinto falta da agitação do jornal, do dia a dia das notícias. É uma grande diferença. Mas 
também gosto de escrever coisas com mais profundidade", diz Gladwell, que tem um contrato 
com a "New Yorker" de produzir entre 40 mil e 50 mil palavras por ano (este texto, por 
exemplo, tem 334 palavras). 
 
Malcolm ficou conhecido por traduzir o economês de Wall Street e as pesquisas científicas para 
as massas. Um de seus artigos, que aparece no novo livro, explica o processo histórico da 
pílula anticoncepcional e de como ainda a usamos como um "remédio moldado pelos ditames 
da Igreja". 
 
"Eu me vejo como um tipo de tradutor das coisas que se passam no mundo acadêmico", 
explica o jornalista. "Cada vez mais vejo que preciso deles. Eles me indicam a direção certa, 
me trazem coisas incríveis e me explicam o que não entendo." 
 
Gladwell diz que leva entre um mês e seis semanas para escrever suas reportagens e que 
grava todas as suas entrevistas - uma assistente faz o trabalho de transcrição. 
 
A fama também trouxe críticas ácidas. Há quem diga que suas teses são facilmente 
derrubadas ou superficiais e para isso foi criado até um termo, "Gladwellian" ("gladwelliano"). 
 
"Não acho que seja possível escrever de maneira que agrade a todos. É um fato constante na 
vida de qualquer escritor", rebate. "Quando acho que são válidas, tento incorporar as críticas e 
fazer um trabalho melhor. Ou as ignoro." 
 
Seu livro "Blink" teve os direitos vendidos para virar filme com direção de Stephen Gaghan 
("Syriana"), mas está parado no momento. "Eu me concentro nos meus textos. Hollywood é 
muito complicado", diz.  
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 1 out. 2010, Ilustrada, p. E12. 


