
Heavy Metal 
 

Quando, em Novembro de 1970, o jornalista Mike Saunders escrevia na Rolling 
Stone sobre o som de guitarra de “As Safe As Yesterday Is”, dos Humble Pie, usou uma 
designação nada habitual até então: “heavy metal”. Terá sido a primeira vez que a 
expressão foi utilizada na imprensa musical, e não como referência a novos elementos 
químicos ou munições de guerra, áreas onde era usada habitualmente. Aquilo que 
Saunders ouvia nas guitarras da banda de Essex era novo aos seus ouvidos e, portanto, 
merecedor de uma descrição mais apropriada, mesmo que 45 anos depois a associação ao 
Heavy Metal nos possa parecer, neste caso, algo exagerada. 
 

De facto, foi no final dos anos 60 que a guitarra começou a ganhar um som cada 
vez mais intenso, nomeadamente em grupos como Blue Cheer, Deep Purple, MC5 ou 
Stooges, até chegar à sonoridade fortemente amplificada e distorcida de Tony Iommi. O 
jovem de Birmingham, que perdera a ponta do dedo anelar a trabalhar numa fábrica, 
acabou por criar o riff que, de certa forma, foi pai do Heavy Metal. Na faixa-título do 
disco homónimo dos Black Sabbath, lançado em 1970, Iommi usa um trítono que havia 
sido baptizado como “som do diabo” na idade média. Curiosamente, a letra dessa canção 
falava precisamente do diabo e a forma como Ozzy Osbourne a cantava criava um 
ambiente algo macabro. O disco é muitas vezes apontado como sendo o primeiro disco 
de Heavy Metal de sempre e essa canção acaba por ser uma boa definição do género, 
uma vez que junta em si alguns elementos fundamentais que abriram caminho para 
aquilo em que o Heavy Metal se tornou mais tarde. 
 

Mais rápido, mais agressivo e mais potente, o Heavy Metal foi evoluindo e 
desdobrando-se em sub-géneros ao longo dos anos. Primeiro, a New Wave Of British 
Heavy Metal (NWOBHM) trouxe consigo mais rapidez e uma melhor capacidade vocal. 
Rob Halford, dos Judas Priest, e Bruce Dickinson, dos Iron Maiden, ofereciam um vasto 
leque vocal, mais operático, que acabou por influenciar a corrente do Power Metal. Do 
outro lado do Atlântico, a teatralidade de Alice Cooper ou KISS marcou fortemente uma 
geração que optou por dar mais relevância à aparência, criando o Glam Metal. 
Caracterizado por uma mudança de foco nas letras (em vez do diabo, falava-se agora do 
Sunset Strip), pelas roupas extravagantes e femininas e por um som mais pop, quase 
festivo, grupos como Mötley Crüe ou Quiet Riot chegaram bem alto nos tops. Como 
reacção, surgiu o Thrash Metal. Mais agressivo e muito mais rápido, voltava a apostar em 
riffs fortes e letras sobre violência e morte. Foi nesta altura, já em meados dos anos 80, 
que surgiram grupos como Metallica, Slayer, Megadeth ou Anthrax. Ao longo dos anos, o 
género continuou a desdobrar-se por sub-géneros mais pesados, mais intensos, com 
linguagens diferentes e até novos instrumentos. 
 

Sempre alicerçado no riff de guitarra, nos pedais de distorção e amplificadores 
ligados no máximo, o Heavy Metal é porta-voz da juventude que se sente alienada da 
sociedade. Tomou várias formas, consoante o seu contexto geográfico e cultural, foi mais 
obscuro ou mais festivo, mais rápido ou mais progressivo. No entanto, e ainda assim, 
criou uma contra-cultura de outsiders que é hoje representada à escala global. 
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