Ensinamentos
de Bruce Lee aos
baixistas
10 Insights do livro O Tao do Jeet Kune Do adaptados ao
universo do contrabaixo
Sempre fui fã de artes marciais mesmo não tendo
me ingressado pra valer em nenhuma delas. Sempre
valorizei a disciplina da mente e do corpo, assunto este,
muito difundido nas artes marciais. E como falar de artes
marciais sem citar o grande Bruce Lee? Impossível não
acha?
Há uns 4 anos atras, um professor de baixo acústico
brasileiro que mora e leciona no mississipi me apresentou
o livro O Tao do Jeet Kune Do e eu fiquei pirado no livro.
Agora, o que que fez um professor de baixo acústico
ler um livro do Bruce Lee? Depois que comecei a ler fui
entendendo, muitos ensinamentos do Kung Fu podem ser
aplicados ao contexto dos baixistas.
A ideia deste é ebook é separar alguns trechos ou
ensinamentos de Bruce Lee e adaptar ao universo do
contrabaixo.
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Espero que estes insights possam lhe ajudar a elevar o
seu nível como baixista.
Está preparado? Vamos nessa!

1 - Aproveite o que lhe é útil e se
desenvolva a partir disso.

Já é bom começar este ebook com uma ideia para que
use sua vida toda. Nada mais inteligente do que pegar
o melhor de cada conteúdo e se desenvolver com isso.
Procure visões diferentes sobre cada assunto. Vá além
a partir de cada conhecimento que aprenda. Não se
prenda a nenhuma teoria que possa te engessar.

2 - A Base das artes marciais é o
entendimento das técnicas.

Do mesmo modo, no universo do contrabaixo, é
necessário dominar as técnicas a fundo. Entender de
fato cada técnica existente, ou as que queira aprender.
Quando digo entender cada técnica, me refiro ao fato
de ser UM COM A TÉCNICA, isso mesmo, você não
pode tocar a técnica pela técnica. Você precisa usar as
técnicas e os fundamentos para potencializar sua música.
Transforme seu conhecimento e seu entendimento
técnico em música.

3 - A arte do Jeet Kune Do é
simplificar. É ser você mesmo. É a
realidade em sua essência.
Não confunda o simples com o simplório. Pense na
essência de todas as coisas. Ao tocar, procure sua
essência, sua verdade. Sua música ganha outro patamar
quando você conecta seus conhecimentos técnicos,
suas habilidades e seus estudos com sua essência mais
profunda. Use apenas o que for preciso para dizer que
está afim. Todo o resto jogue fora.

4 - O importante é o ato de realizar
e não as realizações. Não existe
um ator, mas sim a ação. Não
existe um experimentador, mas
sim o experimento.

Foque no seu dia a dia e nas suas ações. Esqueça o
futuro. Ao tocar, torne-se UNO com a música. Mate
seu EGO. Foque em cada nota tocada e não pense
em mais nada. Nem no passado, nem no futuro. Numa
banda, foque no conjunto, no todo e não apenas no
seu instrumento. É claro, use o seu instrumento, a sua
musicalidade em prol de um bem maior, em prol de uma
boa música.
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5 - Não fuja, deixe acontecer.
Não procure, acontecerá quando
menos se espera.

Muitas vezes ficamos preocupados com os nossos
resultados. Ficamos procurando os resultados. Na
música também isso não funciona. Os resultados
aparecem quando menos se espera. Estude sem querer
ganhar nada. Apenas toque. Curta o que está tocando.
Sinta alegria ao tocar e ao estudar. E os resultados?
Ah, uma hora ou outra eles aparecem.

6 - A expressão de um artista é
a exibição de sua alma, educação
e compostura. Por trás de todos
os movimentos, a música de sua
alma se torna visível.

Aqui o próprio Bruce Lee menciona arte e a música.
Sim, a nossa expressão artística é um reflexo de tudo
que vivenciamos no dia a dia. Tudo que lemos, que
escutamos, que falamos, são materiais para a nossa
música. Lembre-se que não existe o som isolado de
quem o emite, portanto, cuide de todas as áreas da
sua vida e sua música agradecerá.

7 - Elimine o pensamento confuso
e trabalhe a partir de sua raiz.

Eliminar o lixo mental e coisas desnecessárias é essencial
para um maior aprofundamento musical. Mente confusa
é igual a um estudo confuso. Dedique-se também a
eliminar os pensamentos e confusões que atrapalham o
seu desenvolvimento como baixista. Procure ir direto ao
ponto e não dar chance para divagações desnecessárias.

8 - A arte demanda o domínio
completo
das
técnicas
desenvolvidas pela reflexão
dentro da alma.
Em mais um trecho do livro Bruce Lee menciona a
questão do domínio das técnicas e que elas devem ser
transformadas através do sentimento. Sim, não pense na
técnica como algo isolado. A técnica deve ser estudada
ao máximo e também sentida ao máximo. Imagine que
você pega uma técnica externa e ao tocar você envia
para dentro do seu coração, mente, espírito, alma (ou
qualquer nome que você queira dar) e depois você envia
de volta pra fora por meio de suas expressões musicais.
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9 - O Jeet Kune Do não faz rodeios
nem desvios tortuosos. Ele segue
uma linha reta até o objetivo. A
simplicidade é a distância mais
curta entre os dois pontos.

Evite firulas e coisas que te tiram do seu objetivo. Seja
claro e foque no que é importante. Evite rodeios e
gasto de energia em coisas que não agregam valor à
sua música. Os desvios podem ser perigosos e causar
cansaço desnecessário. Vá direto ao ponto. Resolva o
que precisa ser resolvido e curta o som. Curta o groove!

10 - O Jeet Kune Do favorece a
falta de forma para que possa
assumir todas as formas. E, já que
não possui estilo, pode combinar
todos os estilos.
E para finalizar este trecho maravilhoso. Trazendo para o
nosso contexto lhe digo: Não se prenda a estilos musicais,
não tenha apegos a determinadas ondas. Pense na
falta de forma para que possa assumir todas as outras
formas. Não tenha medo de subverter. Misture técnicas.
Transforme um determinado estilo em outro. Coloque
elementos de um estilo dentro do outro. Enfim, pense
numa música universal e sem rótulos e é claro, nunca se
esqueça de ser verdadeiro. Faça sempre algo que você
realmente acredita e desapegue-se dos rótulos.

Estes são apenas alguns insights que o grande mestre
Bruce Lee nos deixou.
Como pode perceber, podemos aprender com outras
áreas do conhecimento. É importante ter a mente
aberta e principalmente ficar atento aos sinais durante
nosso dia a dia.
Tente aplicar a maioria das ideias propostas nesse ebook
e tenho certeza que irá se surpreender, afinal, estamos
falando de elevar o nosso nível não só no contrabaixo
mas também como seres humanos.
Como sempre digo, estou a sua disposição,
Conte comigo nessa caminhada!
Grande abraço e muitos, muitos grooves.
Raphael du Valle
CEO - ToqueMaisBaixo
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Conheça nossos módulos de estudos.
O C3 é o Curso Completo de Contrabaixo e possui 84
aulas direto ao ponto e sem enrolação.
Clique AQUI e saiba mais.

