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O presente artigo analisa um fenômeno musical ocorrido entre as décadas de 

1980 e 1990: o nascimento e morte dos guitar heroes. Para alcançar este objetivo, 

propõe um breve resgate histórico enfocando personagens relevantes e investigando as 

origens históricas do objeto de estudo. Assim, destacaremos em especial a atuação dos 

guitarristas Chris Impellitteri e Yngwie J. Malmsteen, pois representam uma amostra 

suficiente para a discussão da performance como instrumento de construção heroica, 

questionando, ainda, se o virtuosismo é um vício ou uma virtude. Diversos músicos 

participam de um  debate recorrente ao longo da história da guitarra sobre a formatação 

de um conceito que de conta de uma formulação mais objetiva sobre o significado da 

expressão  “tocar bem”. Nesse palco, confrontam-se o feeling e a técnica. Na década de 

1980, o feito heroico consistia em um apuro técnico, pautado principalmente pela 

capacidade de executar um grande número de notas em um curto espaço de tempo. Se 

naquele momento histórico o virtuose era visto com admiração, no passado isso nem 

sempre ocorreu. Antes de aprofundarmos os conceitos sobre virtuosismo e virtude, 

voltaremos no tempo, procurando alguns elementos que nos permitam perceber que a 

busca pela excelência técnica vem de muito antes da década de 1980.  

Oliveira (2008) lembra que o homem primitivo tinha apenas um conhecimento 

mítico sobre a natureza. Nessa perspectiva, os acontecimentos naturais, como as 

tempestades, eram atribuídos à vontade divina, sendo o homem passivo diante de seu 

meio, uma vez que encontrava-se fora dele a possibilidade de determinar a sua 

caminhada existencial. Se dominar algo como o meio pode ser entendido como 

domesticar através da técnica, a relação histórica do homem tem se pautado por 

desenvolver estratégias de sobrevivência em uma luta diária contra todas as mazelas 

mundanas e humanas que possam ameaçar a continuidade da vida. Dominar e 

conquistar tem sido uma constante para o homem tecno-racional. Tão antiga quanto o 
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homem, a técnica corresponde a um saber fazer, um conjunto de passos e regras pré-

determinados que geram movimento, construção e modificação. A transmissão da 

técnica foi no passado permeada de uma aura de magia, como segredos revelados por 

seres divinos ao homem e transmitidos deste aos seus semelhantes. 

A partir do domínio da técnica o homem pode interferir no mundo, moldando-o 

de acordo com seus desejos e necessidades. Manejar e conhecer a técnica carrega 

consigo um ar implícito de superioridade em relação àqueles que a desconhecem, uma 

vez que o conhecimento sempre foi utilizado como arma de sobrevivência e controle, e 

símbolo de potência. Conhecer uma técnica, simultaneamente, abre um portal para que 

aqueles que a estudem possam compreende-la, dominá-la e aperfeiçoa-la como ainda 

destruir certezas aparentemente imutáveis, inclusive expurgando o caráter magico e 

fantasioso sobre os poderes ocultos conferidos por tal saber humano. Aquele que 

ignora o DNA da técnica a teme assim como teme aqueles que a comandam.  Quando a 

técnica não é compreendida, pode ser considerada tanto algo a ser admirado como 

temido. Neste artigo, nos interessa a técnica virtuosa, o saber fazer musical, isto é, o 

saber fazer performático do instrumentista virtuoso. 

No século XVIII, Johann Sebastian Bach, um dos cânones da música clássica, 

mas sobretudo, um exímio organista, foi frequentemente acusado de um exagero 

técnico que, segundo julgamento daquele período, comprometia a composição, sendo 

que as variações propostas por ele sobre determinadas peças musicais eram 

consideradas um sacrilégio. Como relata Geiringer (1985, p. 9), “já nos primeiros 

postos, ouvia queixas de que sua execução organística, durante os serviços religiosos, 

confundia a congregação com variações surpreendentes e ornamentos inúteis”. O texto 

de Elias (1995) apresenta outra variante do mesmo tema. Anos depois da crítica de 

Bach por parte do clero, o imperador da Austria, Joseph II, sugeriu a Wolfgang 

Amadeus Mozart que uma composição sua possuía notas demais, uma vez que o 

ouvido humano poderia suportar um determinado número de notas em uma noite. 

Mozart não só não concordou com a afirmação como manteve a obra sem alteração ou 

redução alguma. A obsessão por esse número de notas (ou seja, um apuro técnico que 
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desafia os limites do corpo) como prova de superação, assim como a reprovação do 

imperador aparecem, também, na obra de Forman (1984). 

O domínio técnico de um instrumento musical consiste, acima de qualquer 

ponto, em um controle sobre a sua execução, incluindo sutilezas de acentuação 

(conhecidas como dinâmica) e uma capacidade de realizar manobras complexas que 

quando adestradas representam um domínio da técnica sobre o corpo, ou uma 

domesticação do corpo através da técnica. Essas manobras não são exclusivamente 

relacionadas à velocidade de execução, podendo incluir, ainda, acordes ou passagens 

que exijam um grande esforço, principalmente físico, do executante.  

Larousse (1995) vai conceituar, segundo um consenso geral, o virtuose como 

um instrumentista capaz de resolver com facilidade as maiores dificuldades técnicas, 

assim como aquele que possui habilidade técnica requintada mas destituída de 

sentimento. O Dicionário Groove de Música (2015b) aponta que a etimologia da 

palavra virtuoso provém do latim virtus que significa excelência. Ou seja, um músico 

de habilidade técnica extraordinária. A palavra virtuoso já era encontrada na Itália nos 

séculos XVI e XVII e destinava-se a denominar pessoas de destaque no campo 

intelectual ou artístico. Nesse período, um compositor era mais valorizado do que um 

intérprete virtuoso. No início do século XVII, mais precisamente em 1703, o teórico e 

compositor francês Sébastien de Brossard (2015) publica o seu dicionário musical, 

aproximando a palavra virtuoso de sua raiz latina virtu, defendendo que o verdadeiro 

virtuoso era um músico de formação excepcional, especialmente em teoria. Com o 

florescimento da ópera e do concerto instrumental no final do século XVIII, o termo 

virtuoso passou a se referir a violinistas, pianistas e cantores que seguiam carreira 

como solistas. Ao mesmo tempo, incorporou novas nuances referindo-se a 

performances exibicionistas. Como afirma o mesmo Dicionário (2015), no século XIX, 

o compositor e pianista virtuoso Franz Liszt declarou que o virtuosismo não é uma 

consequência, mas um elemento indispensável da música. No mesmo período, o 

compositor Richard Wagner diz que a dignidade real do virtuoso recai exclusivamente 

sobre a dignidade que ele é capaz de preservar à arte criativa. Ele é o intermediário da 

idéia artística. Ao finalizar o verbete, Groove (2015) aponta que embora tenha havido 
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uma tendência de considerar façanhas deslumbrantes de habilidade técnica com 

desconfiança, o verdadeiro virtuoso sempre foi valorizado não só pela sua raridade, 

mas também por sua capacidade de alargar as fronteiras técnicas e expressivas de sua 

arte. 

Uma vez que a arte enfrenta constantemente movimentos oscilatórios de 

interesse/desinteresse por suas temáticas e formas estilísticas, podemos pensar que o 

virtuosismo condenado no século XVIII acabou por ser reverenciado no século XX, 

reencarnado na figura moderna dos heróis da guitarra, não sem antes ter sofrido, mais 

precisamente na década de 1970, criticas oriundas do movimento punk. Baseados no 

lema “faça você mesmo”, os punks consideravam como virtuosismo justamente a falta 

dele. Quanto mais cru, menos elaborado e mais direto, melhor. Mas assim como o 

herói que deseja ser lembrado para sempre por seus feitos bravos, os punks queriam 

imprimir seus nomes na história. Malcom McLaren, empresário e criador dos Sex 

Pistols, um dos maiores ícones do gênero, afirmava que  “Rock’n’Roll não significa 

necessariamente uma banda, um cantor, uma letra. O que importa no Rock’n’Roll é 

tentar ser imortal.” (ZERO HORA, 2015). Ser herói no punk  da década de 1970 era ser 

anti-virtuoso (no sentido clássico do termo); os heróis da guitarra, na década seguinte, 

vão lutar contra a crueza defendendo o virtuosismo como um sinônimo de supremacia. 

E os heróis, são imortais? Se já examinamos os virtuosos, cabe agora pensarmos sobre 

eles. 

Rank (1991) afirma que, desde a sua gestação, civilizações como a babilônica, 

a egípcia, a hindu, a grega ou a romana já glorificavam seus heróis: reis, fundadores de 

religiões, dinastias, ou seja, seus heróis nacionais, através de lendas e relatos poéticos. 

O que intriga o autor é que, independente do período histórico ou da localização 

geográfica em que esta diversidade de figuras míticas habitam o imaginário de suas 

comunidades, existem traços estruturais que são recorrentes, como se fossem uma lei 

universal dos mitos. O autor, sugere, então, alguns resgates teóricos que podem 

elucidar a questão. 

Uma primeira abordagem recorre aos estudos de Adolf Bastian e Adolf Bauer, 

publicados no final do século XX, que apontavam que a ideia de “povo” supunha a 
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existência de pensamentos elementares, de tal modo que a coincidência unânime dos 

mitos seria resultante de uma disposição uniforme da mente humana e de suas 

manifestações que em certo sentido, e dentro de certos limites, seriam idênticos 

independente de tempo e lugar. A segunda visão bebe dos estudos de Th. Benfey 

(também do final do século XX) e afirma que os mitos seriam baseados em uma 

origem comum e a partir deste epicentro mítico, disseminados em forma de relatos 

folclóricos em ondas circulares de propagação. Com origem em um lugar propício, 

esses relatos seriam inicialmente aceitos pela comunidade local, crescendo em 

progressões geométricas e geográficas ao redor do mundo. A terceira teoria, dita 

moderna
1
, versa sobre migração ou empréstimo de mitos individuais que se originaram 

em povos definidos (especialmente o babilônico) e que são apreendidos através de 

tradição oral ou literária. Assim, mitos fundadores seriam remixados em novos 

contextos e épocas, mas manteriam um alicerce estrutural recorrente. 

Campbell (2007) comenta que a função primária da mitologia e dos ritos 

sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar. Dentro 

dessa esfera, podemos situar o herói, aquele que conseguiu vencer suas limitações 

históricas, pessoais e locais, e alcançou formas novamente válidas. O herói morre 

como homem moderno para renascer como homem eterno. Nesse processo, o primeiro 

passo que o autor chama de separação/afastamento, consiste em uma radical 

transferência de ênfase do mundo externo para o mundo interno. Desse modo, a 

primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena mundana e iniciar uma jornada 

introspectiva onde residem efetivamente as dificuldades, para torná-las claras, 

penetrando no domínio da experiência e da assimilação. A segunda tarefa do herói é 

retornar à realidade, transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu. 

Campbell (2007, p. 36) sintetiza a aventura do herói: “Um herói vindo do mundo 

cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas 

forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o 

poder de trazer benefícios aos seus semelhantes”. 

                                                        
1 Ao afirmar “moderno”, cabe lembrarmos de que o texto de Rank data originalmente de 1901. 
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Chazelle (2015) apresenta um exemplo narrativo que ilustra, simultaneamente, 

a aventura do herói e o virtuoso. Seu filme é apresenta um garoto que deseja se tornar 

um dos melhores bateristas de jazz da era contemporânea. A obra mostra um 

personagem obstinado em busca da perfeição, alguém que prefere não ter amigos ou 

relacionamentos amorosos, pois estes seriam desvios desnecessários na trajetória do 

herói. Seu professor é apresentado como alguém que utiliza a força bruta e a 

humilhação como munição explosiva para gerar um total nível de energia que possa 

levar seus alunos a planos extraordinários. Em determinado momento da trama pode-se 

perceber um cartaz em que está escrito: “Quem não tem talento acaba tocando em uma 

banda de rock”. Sobre essa perspectiva, está implícita uma certeza arrogante de que 

tocar jazz exige muito mais de um instrumentista do que tocar rock. Nesse detalhe, 

temos um dos inúmeros debates manifestos sobre o que significa ser um bom músico, 

como apontamos anteriormente. Voltando ao filme, a busca pela excelência técnica 

inclui poucas horas de sono, calos nos dedos e muito sangue derramado, de forma 

literal, provocado por feridas decorrentes da prática diária quase ininterrupta. Através 

da leitura de Warburg (2015), podemos rememorar que na Grécia antiga, durante o 

culto orgiástico a Dionísio, as mênades dançavam com cobras vivas na mão, que se 

enrolavam em volta de sua cabeça. Um sacrifício de sangue era o ápice e o próprio 

sentido da dança religiosa. Mauss; Hubert (2013) afirmam que o sacrifício sempre 

implica em uma consagração. Logo, em todo o sacrifício um objeto passa do domínio 

comum ao religioso, quando é consagrado. Então, o domínio da técnica poderia ser 

encarado como a passagem do ordinário ignorante ao sábio extraordinário, do 

mundano ao plano dos deuses. 

Publicações especializadas como a revista norte-americana Guitar Player 

exibiam, nas décadas de 1980 e 1990, anúncios relativos a aulas em vídeo
2
 com os 

grandes mestres/heróis da guitarra. Em dois casos (Figuras 1 e 2), podemos observar a 

                                                        
2 Vídeo-aula Vinnie Moore disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=tKOvlsTvjic> ; Vídeo-

aula Vinnie Vincent disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=DEyYGNX_TP4> Acesso em 

11/05/2015. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKOvlsTvjic
https://www.youtube.com/watch?v=DEyYGNX_TP4
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busca obstinada pela velocidade de execução (“as notas demais” de Mozart e a 

velocidade, herança de outro antepassado apreciador de desafios musicais, o violinista 

Nicolo Paganini) no tom do discurso publicitário que quer seduzir os pupilos, neste 

caso, dos guitar heroes Vinnie Moore e Vinnie Vincent: compre o vídeo e toque como 

seu ídolo. 

 

 

 Figura 1: Vídeo-aula Vinnie Moore                Figura 2: Vídeo-aula Vinnie Vincent 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Guitar Player, June, 1991, p. 41            Fonte: Guitar Player, May, 1990, p. 101 

 

A Guitar Player teve um papel decisivo na década de 1980 ao apresentar e 

lançar internacionalmente importantes nomes da guitarra elétrica. Foi justamente nesse 

período que o termo guitar hero começou a ser utilizado para designer guitarristas que 

tinham como característica principal desenvolver carreira de solista em temas 

instrumentais com uma mistura de rock e erudição, mas acima de tudo e o mais 

importante: velocidade de execução e notas em demasia, tais quais as criticadas pelo 

imperador da Áustria, séculos antes. No passado, Mozart queria procurar novas 

fórmulas musicais, e ao que parece, não queria ser herói e sim inventivo ao quebrar 
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paradigmas e criar peças de complexidade elevada. No contexto dos heróis da guitarra 

da década de 1980, o virtuosismo aparece como tônica e vetor principal. Um dos mais  

representativos  artistas dos  heróis  oitentistas  é o  guitarrista sueco Yngwie J. 

Masmsteen. A Figura 3 apresenta uma reprodução da capa de seu terceiro álbum 

intitulado “Trilogy” (Universal, 1986). Nela, podemos ver uma pintura que retrata o 

guitarrista duelando com um dragão  de  três  cabeças,  utilizando  sua  guitarra  como 

arma para combate-lo. Esta representação imagética exprime o caráter de batalha 

heroica que o músico pretendia travar. Se a representação de sua persona fica evidente 

na figura do guitarrista armado, o que representa o dragão? Os outros guitarristas? O 

domínio da técnica? A supremacia virtuosa? O maior número possível de notas tocadas 

da forma mais rápida inimaginável? Parece simbolizar uma soma de todos esses 

elementos. Podemos pensar, ainda, que a guitarra dominada pela técnica virtuosa passa 

do plano mundano ao plano sobrenatural, tendo o poder de enfrentar figuras magicas 

como um dragão. 

 

Figura 3 – Capa álbum “Trilogy” (1986) 

 

Fonte: reprodução. 
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Deste mesmo período, podemos citar outros artistas que seguiram pelo caminho do 

virtuosismo em uma batalha do herói musical: Joe Satriani, Tony MacAlpine, Vinnie 

Moore, Vinnie Vincent, Marty Friedman, Paul Gilbert, Jason Becker e Chris 

Impellitteri. Como ser veloz parece um componente perseguido pelos virtuoses, em 

2012 a revista  Guitar Wolrd  publicou uma listagem
3
 dos 50 guitarristas mais rápidos 

de todos os tempos. Nela figuram: Malmsteen (8
o
), Gilbert (12

o
), Impellitteri (13

o
), 

Friedman (14
o
), Becker (20

o
), MacAlpine (31

o
) e Moore (36

o
), ficando de fora Satriani, 

considerado um guitarrista mais melódico do que técnico e por este motivo, talvez 

ausente no ranking. No álbum de estréia de Impellitteri intitulado “Stand in Line” 

(Music For Nations, 1988) é possível ler no encarte interior a seguinte frase (em 

tradução livre pelo autor deste artigo): “Eu prometo que meus solos serão cada vez 

mais rápidos”. Logo abaixo, pode-se ver assinatura do guitarrista. No original, lê-se: “I 

promise that my guitar solos will only get faster”. A expressão “will only” (algo, como, 

“sem dúvida”, ou, “com toda a certeza”, em tradução livre) infere uma carga 

dramática, uma espécie de desafio e sofrimento que o artista se imputa, fazendo de 

Impellitteri um paradigma mítico no qual personagens como o de Chazelle (2015) 

podem se espelhar. A assinatura de punho atesta o compromisso assumido com os fãs. 

O próprio Malmsteen afirmou recentemente
4
 que sua velocidade (assim como Nicolo 

Paganini, citado em referência) é carregada de sentimento, e que não faria sentido ser 

veloz por sí só. 

Wisnik (2006, p. 48) aponta que a amplificação dos instrumentos desaguou na 

guitarra elétrica, chamada por ele de “[...] harpa farpada, com a qual Jimi Hendrix 

distorceu, filtrou, inverteu e reinventou o mundo sonoro, dando a mais lancinante 

atualidade à força sacrificial do som”. Se Hendrix sacrificou sua guitarra tocando-a e 

queimando-a no Festival de Monterey em 1968
5
, e como apresenta Annaud (1986), o 

                                                        
3 Disponível em <http://whiplash.net/materias/melhores/166552-michaelangelo.html> Acesso em 

05/05/2014.  
4 Disponível em <http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/04/08/velocidade-nao-e-o-que-

importa-diz-virtuoso-da-guitarra-yngwie-malmsteen.htm> Acesso em 14/05/2015. 
5 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Z4QghNBwyt8> Acesso em 01/05/2015. 

http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/04/08/velocidade-nao-e-o-que-importa-diz-virtuoso-da-guitarra-yngwie-malmsteen.htm
http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/04/08/velocidade-nao-e-o-que-importa-diz-virtuoso-da-guitarra-yngwie-malmsteen.htm
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fogo medieval purifica os impuros, Malmsteen (2015) diz que (figuradamente) no dia 

em que Hendrix morreu, nasceu o guitarrista Yngwie J. Malmsteen. Estaria ele se 

colocando como sucessor de Hendrix? Quando fala sobre influências, Malmsteen 

(2015) comenta que inspirou-se em guitarristas como Ritchie Blackmore, nas obras de 

Bach e Paganini. De Paganini, o que o impressionou foi uma atuação
6
 do violinista 

russo Gidon Kremer, que Malmsteen assistiu durante sua adolescência, na qual Kremer 

apresentava peças de difícil execução. Conforme Groove (2015a), Paganini (virtuoso 

reconhecido do século XIX) além de exímio violinista também sabia tocar e compor 

com maestria para o violão. Hendrix, Bach e Paganini foram o combustível para que 

Malmsteen desenvolvesse continuamente sua técnica guitarrística. Ou seja, nesta 

costura histórica percebemos virtuosos do passado influenciando virtuosos do presente, 

servindo-lhes como modelos míticos a serem seguidos na busca pelo título de herói 

contemporâneo. 

Guggenheim (2009) e Vinil (2008) chamam a atenção para a gravação do tema 

“Rumble” de 1958 no qual o guitarrista Link Wray
7
 foi pioneiro na utilização de 

distorção e feedback na guitarra elétrica, sendo considerada a primeira música 

instrumental de guitarra a entrar nas paradas de sucesso. Se nos anos 1970, guitarristas 

como Jimmy Page e Ritchie Blackmore incorporaram solos longos de guitarra em 

bandas de rock como Led Zeppelin e Deep Purple, colocando a guitarra em pé de 

igualdade ao vocal, nos anos 1980, os guitar heroes lançavam álbuns exclusivamente 

instrumentais, com público cativo. Muitos desses músicos frequentavam escolas 

especializadas em formação de guitarristas virtuosos, como o GIT (Guitar Institute of 

Technology) em Los Angeles, escola integrante do MI (Musician Institute
8
), também 

anunciante da Guitar Player. Embora os guitar heroes em relevo naquele momento 

histórico fossem em grande parte provenientes dos Estados Unidos, Motta (2011) 

destaca um “estrangeiro” ao solo norte-americano: se Malmsteen veio da suécia,  antes 

dele, o cigano-belga Django Reinhardt fez história. Reinhardt perdeu três dedos da 

                                                        
6 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=TN2AFrL2X2I> Acesso em 28/04/2015. 
7 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=RLEUSn8y9TI> Acesso em 28/04/2015. 
8 Site Oficial <http://mi.edu/>  Acesso em 28/04/2015. 
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mão esquerda em um acidente e mesmo assim desenvolveu um estilo vertiginoso de 

tocar que fez dele, segundo o autor, o primeiro herói da guitarra, na década de 1940. 

 Portanto, partindo do pressuposto óbvio de que a história é um processo que se 

nutre de referências do passado reconfigurando-as no presente, os genes heroicos do 

herói da guitarra já podiam ser observados nas performances de Bach, Mozart e 

Paganini, e de Reinhardt até Malmsteen. Se o herói é aquele que enfrentou um desafio 

e voltou para relatar o seu feito e ser ovacionado, além de dividir com a comunidade 

aquilo que aprendeu, a jornada do herói musical virtuoso se assemelha em muito ao 

esporte. O desempenho atlético pode ser comparado a uma performance. Gumbrecht 

(2007) afirma que em uma performance podem ser encontrados três componentes 

básicos: investimento corporal; caráter de evento; e objetos materiais. Aplicando esse 

modelo à guitarra virtuosa temos o investimento físico corporal que se exige do 

guitarrista, uma dura batalha, como demonstra Chazelle (2015) em busca da perfeição 

da execução; a execução pública (em um show) ou através de aparatos tecnológicos 

(como uma gravação de áudio ou vídeo) pode ser pensada como um acontecimento 

surpreendente, apreciado ao vivo ou posteriormente pelo registro de um fonograma ou 

filme; e o objeto material consiste, em nosso caso, no instrumento a ser executado, 

mais precisamente, na guitarra. 

 Quem deseja ser um virtuose reconhecido, procura, acima de tudo, demonstrar 

um total domínio sobre a técnica. Como isso exige um grande esforço físico, propomos 

estabelecer uma relação entre virtuosismo musical e desempenho atlético. Gumbrecht 

(2007) aponta que o grande atleta não quer mudar as regras do jogo, mas quer alterar 

os limites do que é possível dentro de um conjunto estável de regras e registros de 

recordes. O ranking de velocidade (guitarristas mais rápidos) da Guitar Player funciona 

analogamente como um ranking da corrida de 100 metros em uma olimpíada. Aquele 

que vence, mantém a regra e quebra os limites da execução dentro da regra. O autor 

rememora dois conceitos oriundos da Grécia antiga que podem ser aplicados ao esporte 

e aos guitar heroes. Estes conceitos são os chamados agon e arete. Agon pode ser 

traduzido simplesmente como competição. Para Gumbrecht (2007, p. 56), podemos 

associar competição “[...] com a domesticação de confrontos e tensões potencialmente 
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violentos dentro de parâmetros institucionais de regras estáveis”. Arete significa buscar 

a excelência com a consequência de levar algum tipo de performance a seus limites 

individuais e coletivos. O autor (2007, p. 56) complementa que “[...] a busca pela 

excelência sempre implica competição, embora a competição não necessariamente 

implique a busca pela excelência”. Quando um virtuose ou um aspirante a virtuose está 

tocando, exercitando seu corpo, motivado por um novo horizonte, por ultrapassar a 

barreira do impossível, o traço competitivo vem à tona. Como Gumbrecht (2007, p. 57 

– grifo do autor) complementa: “Mesmo que busquemos a excelência na solidão 

absoluta, não podemos fazê-lo sem competir contra a performance de outros (que estão 

ausentes)”. Podemos ir além desse pensamento se levarmos em conta o próprio 

competidor competindo contra seus próprios recordes, conquistas e limites. Agon e 

arete  andam juntos na maioria dos eventos esportivos, convergindo no impulso 

esportivo de ir além, de ir aonde nenhum outro corpo foi antes, uma vez que os 

espectadores preferem assistir aos atletas quando eles testam e forçam os limites do 

desempenho humano (GUMBRECHT, 2007). 

 Assim como no atletismo, outras atividades humanas de competição e 

entretenimento como a dança, por exemplo, exigem um alto grau de envolvimento e, 

acima de tudo, disciplina. Essa disciplina está relacionada a ideia de persistência e foco 

no trabalho, muito trabalho. Como aponta o coreografo Diego Mac (2015)
9
, trata-se de 

uma “crença instintiva naquilo que, sabemos, não dará resultado em um mês”. Paludo 

(2012) propôs um paradigma que auxiliasse na compreensão de quais fatores levariam 

um músico ao domínio completo de seu instrumento. Este modelo leva em conta três 

fatores base: uma dedicação incondicional, uma paixão avassaladora e a influência 

propulsora do contexto. Estes três vetores podem ser percebidos em todos os casos 

discutidos neste artigo e, quando utilizados em conjunto, podem promover um total 

domínio da linguagem musical que o instrumento passa a ser encarado como uma 

extensão do músico. 

                                                        
9 Disponível em <https://www.facebook.com/diego.mac.14/posts/926735620682713> Acesso em 

16/05/2015. 
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 A obra de Hill (1986), inspirada na vida do violonista de blues Robert Johnson, 

que, segundo Obrecht (1997), teria vendido sua alma ao diabo em uma encruzilhada 

em troca de seu talento magico e incrível, apresenta um duelo
10

 entre dois guitarristas, 

colocando o virtuosismo roqueiro e o sentimento do blues em cheque. De um lado, o 

guitarrista Steve Vai; de outro, o ator Ralph Macchio dublando o guitarrista Ry 

Cooder. No filme, o virtuosismo é derrotado pelo feeling. B. B. King, um dos 

principais e mais influentes guitarristas de blues, falecido em 2015, dizia que gostava 

de tocar com poucas notas, fazendo uma nota valer por mil (G1, 2015). Seria essa a 

confirmação de que o Imperador da Áustria estava certo ao criticar Mozart? Em 1988, 

no auge dos heróis da guitarra, a Guitar Player (1988) descatou como revelação 

principal do ano, Joe Satriani, como dissemos anteriormente, um músico mais 

melódico, e não um virtuose. Em 2012, a revista Rolling Stone (2012) publicou um 

ranking com os 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Nenhum dos virtuosos 

citados neste artigo figuram na lista. Nietzsche (2008) apontava que os grandes homens 

são como as grandes épocas, matérias explosivas e enormes acumulações de forças. No 

momento de uma criação, dizia ele (2008, p. 115), um artista ou pensador desejaria 

“[...] criar coisas sobre as quais o tempo lança seus dentes, tender pela forma e pela 

substância a uma pequena imortalidade”. Avaliando a lista da Rolling Stone (2012), 

percebemos, novamente, uma derrota do virtuosismo esmagado pelo feeling, as notas 

demais estirpadas, os guitar heroes esquecidos no passado e relembrados neste artigo 

por sua pequena imortalidade. Ainda que o termo guitar hero seja usado atualmente 

inclusive como título de jogo de videogame, os fundadores desta escola talvez estejam 

longe dos olhos das gerações de hoje. 

Ao longo do artigo, vimos que o virtuoso teve diversos significados durante a 

história: ser sábio, exibicionista, desprovido de emoção, exímio instrumentista. Ser 

veloz não significa ser sensível assim como ser sensível não significa ser veloz. O que 

constrói um virtuose? Ter atitude musical, ou ainda, atitude de artista, significa ser 

impactante, mostrar a que veio, ser ousado, envolver e seduzir, fazer algo único, 

                                                        
10 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=aKNS2bXFoHY> Acesso em 10/05/2015. 
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destacar-se perante a multidão. Se pensarmos em virtude como sinônimo de maestria 

(cf. Schopenhauer, 2002), o virtuosismo seria uma virtude ou um vício? Obviamente 

que os guitar heroes não caíram em um esquecimento completo e absoluto. No 

entanto, se David Bowie (1993) cantava em tradução livre que “nós podemos ser 

heróis, pelo menos por um dia” (no original “we can be heroes just for one day”), os 

heróis da guitarra parecem ter sido heróis por cerca de uma década, entre as de 1980 e 

1990.  Ainda que avaliações sobre qualidade musical envolvam um lado técnico 

objetivo, existe toda uma carga de subjetividade implícita que merece ser pensada. 

Nesse contexto, a atitude parece é a grande virtude. Não existe técnica sem feeling nem 

feeling sem técnica. Uma vez que toda a execução musical carece de uma técnica, o 

verdadeiro herói é, enfim, aquele que sabe harmonizar a técnica e o feeling.  
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