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RUÍDO=X E DECOERÊNCIA 
TRANSCENDENTAL

Cássia Siqueira1

RESUMO: Este artigo propõe traçar uma relação entre a concepção de Filosofia 

como Música assim como foi desenvolvida na recente obra Tetralogos, de Fran-

çois Laruelle, e a ideia de ruído como dispositivo, apresentada por pelo filósofo 

e artista Mattin. Para isso, o artigo elege o álbum não-vazio de Gustavo Torres e 

J-P. Caron como um exemplo de como o ruído pode ser mobilizado de tal modo a 

funcionar como um dispositivo transcendental e epistemológico, ao mesmo tem-

po em que é tomado como um objeto integrativo x. Argumento que, através de 

procedimentos de subdeterminação é possível reconstituir uma imagem do espaço 

genérico, a própria condição de possibilidade da experiência e da invenção. Ao 

final, o artigo defende a importância de procedimentos de subdeterminação na 

medida em que sua realização abre caminho para a ampliação coletiva da inteligibi-

lidade e para a constituição de formas de vida fundamentadas na experimentação.  

PALAVRAS-CHAVE: Não-Filosofia; Ruído; Invenção; Formas de Vida.

1 Cássia Siqueira é mestranda em filosofia pelo PPGF-UFRJ e também atua como 
musicista de ruído desde 2013. Como pesquisa atual investiga as implicações cogni-
tivas, sociais, éticas e estéticas da crítica ao sistema transcendental apresentada por 
Reza Negarestani em Intelligence and Spirit (2018). Desde 2020 é portadora de bolsa 
integral como estudante de certificado no The New Centre For Research & Practice. 
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II

Se você fizer barulho, é provável que outra pessoa vá ouvi-lo, este

significa que o ruído é uma atividade social.

XI

A velha concepção de ruído era

acreditar na liberdade, a nova concepção de Noise é alcançar a liberda-

de

Mattin – Thesis on Noise

Em seu livro Tetralogos, recentemente publicado, François Laruelle propõe uma 

transformação da filosofia em música, aplicando um quadro de referência ope-

rático e motético para explicar como as invenções podem ser feitas na e através 

da filosofia. Apesar da coerência conceitual e consistência da abordagem de 

Laruelle em Tetralogos, que não é de todo contestada por este texto, tentei 

pensar quais aspectos específicos surgem para ambos, ruído e filosofia, quando 

esses dois são conjugados. Laruelle insiste na possibilidade de pensar a música 

como filosofia sem ser uma filosofia da música. No presente texto, substituímos 

música por ruído como resultado de um processo de subdeterminação. Isso sig-

nifica submeter a música ao método “sem” [the without method]2. Música sem 

respiração, música sem melodia, música sem contraponto (cf. Laruelle, 2019). 

Dependendo de como a subtração dos elementos canônicos da música é articu-

lada em formas de peças, podemos obter diferentes extensões para o próprio 

conceito de música, como no movimento de ziguezague da abdução. Por mais 

que usemos aqui o conceito de ruído majoritariamente relacionado à música, 

2  cf. Anne-Françoise Schmid. Last Fiction 2019: Future is a cut, “Without” is not a lack. 
https://tripleampersand.org/last-fiction-2019-future-cut-without-not-lack/
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propomos tomá-lo sob a perspectiva de um objeto integrativo des-

conhecido X3, que envolve ao mesmo tempo várias disciplinas como 

música, teoria da informação, linguística, ciências sociais, física e 

tecnologia, pelo menos.

Para fazer isso, selecionei uma peça específica (que na verda-

de é uma junção de duas composições) que evoca a ideia de uma 

genericidade radical em todos os sentidos: ~Ø (não - vazio) m . p . s . s . t 

. n . g . g . c . o . p . p . g de Gustavo Torres e JP. Caron (2017). Tentarei mos-

trar por que este é um bom exemplo de música sem conteúdo, ou 

pelo menos sem conteúdo musical como geralmente é concebido. 

E também por que ela mostra auditoriamente o caráter construtivo 

de um espaço genérico que torna possível invenções, apresentado 

como uma textura sonora espessa.

Não-Vazio se divide em 3 partes. A duração das partes foi determi-

nada pela duração dos lados do vinil. A cassete é trocada apenas na 

segunda troca do vinil. A duração dos lados da cassete é equivalente 

a 3 vezes os lados do vinil, porém, por consequência do tempo de 

troca de lados do vinil presente na peça, um único lado da cassete 

não é suficiente para se manter até o final da peça. Troca-se portanto 

o lado da cassete uma vez. Todo o material é segregado na mixagem: 

disco do lado esquerdo, fita do lado direito. Assim, a cassete muda 

de lado uma vez. Ambos os materiais são segregados na mistura: 

vinil do lado esquerdo; cassete do lado direito. (TORRES, GUSTAVO; 

CARON, JP. 2017, p. 5)

3  É um objeto que não pode ser caracterizado em nossos padrões. (…) Este 
é todo o problema dos produtos interdisciplinares da ciência contemporânea, que 
não são mais apenas complexos – há convergência de várias perspectivas discipli-
nares -, mas integrativas – esta convergência existe apenas localmente, elas não 
são sintetizáveis. Com esses objetos “X”, que eu chamamos de “objetos integra-
tivos”, vamos do desconhecido (...) ao não-sintetizável.    (SCHMID, Anne-Françoi-
se. 2018. p. 213)
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No lado esquerdo do stereo, Gustavo Torres executa seu Disco Contendo 

o Som de Sua Própria Gravação, a performance envolve filtragem de frequências 

em momentos determinados. No lado direito, J.-P. Caron executa Noisecompo-

sition V. Em não-vazio somos confrontados com sobreposições de ausência de 

conteúdo, mesmo que essa ausência ainda possa ser ouvida. O que ouvimos 

são os sons de dispositivos de gravação, ou melhor, da condição que habilita to-

dos os sons possíveis a serem gravados. O chiado da fita e a crepitação do vinil, 

sons que são geralmente descartados como acidentes indesejáveis   tornam-se 

os protagonistas da “música”, estabelecendo relações entre si que não podem 

ser medidas de acordo com os critérios musicais usuais. Na versão pré-gravada, 

Noisecomposition V é uma composição musical que não precisa ser ao menos 

ser tocada4: é quase um experimento que nos permite testar quanta retroali-

mentação sobreposta de vazio duas fitas conseguem aguentar até o momento 

de sua desintegração. Na versão de performance, pode-se acompanhar a cons-

trução de texturas audíveis produzidas pela própria ausência de conteúdo que 

possibilita que qualquer conteúdo sonoro seja gravado em / por dispositivos 

analógicos. Do ponto de vista do conteúdo musical, existe vazio. Do ponto de 

vista do som, existe a apresentação audível dos dispositivos que permitem a 

reprodução de composições gravadas.

4  Em artigo inédito intitulado “Música Afundamental”, Bernardo Girauta mobiliza um 
aparato pitagórico para dar conta de uma concepção antifundacionalista de música que é indi-
ferente à presença de sons audíveis, mas, no entanto, não responde a um dado anteriormente 
ideia de equilíbrio ou medida. Em vez disso, é a própria relação de atrito de música e mundo 
que criam mutuamente a possibilidade de ter consistência critérios de medição no sentido mais 
amplo possível:

“A relação entre música e mundo é preservada, mas as bases sonoras que permitem à música 
ser o que é estão dispensadas. Música e mundo se tornam, assim, conceitos a serem investi-
gados a partir da própria fricção que os produz um no outro, e não mais através da mediação 
de um terceiro conceito, o de harmonia, que garantia a um só tempo a identidade estável da 
música e do mundo. Essa relação talvez seja melhor compreendida se começarmos a buscá-la 
não em uma cosmologia sustentada pelas constelações medidas e ordenadas dos céus, mas 
pela complexidade e velocidade dos oceanos densos, escuros e desconhecidos abaixo de nós.” 
(GIRAUTA. 2020, p. 11)
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Disco Contendo o Som de Sua Própria Gravação [2014]

Gustavo Torres

Disco de vinil (30x30 cm) aprox. 10’ por lado.

Instrução para a gravação do disco:

gravar o disco sem nenhuma fonte sonora conectada no Input do gravador.

Guia para a execução do disco na peça:

Fig. 01: Guia para execução do disco.
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Noisecomposition V (versão para performance)

J-P. Caron

A partir do som de uma fita em branco, criar loops de tal forma a gerar uma 

sobreposição de camadas de som e um adensamento paulatino da textura. 

Isto pode ser feito com qualquer dispositivo capaz de gerar loops a partir 

do material inicial (um pedal looper, ou um dispositivo de tape delay, etc...)

Na versão para performance de Noisecomposition V o ouvinte tem a oportu-

nidade de escutar o processo de composição da peça. A performance pode 

durar para sempre. A performance dura efetivamente até o cansaço físico do 

intérprete, destruição de um dos dispositivos pelo desgaste do próprio uso, 

ou destruição do sistema de som pelas intensidades geradas nos momentos 

adiantados do processo, ou ainda quando o intérprete decidir.5

Tento agora esboçar os tipos de processos de subdeterminação em curso 

em não-vazio, alguns se aplicam às composições originais:

1. Subtração dos fundamentos canônicos da música, como melodia e harmonia.

2. Subtração de qualquer conteúdo musical, conforme concebido no contexto 

de música gravada.

3. Subtração de instrumentos musicais entendidos pelo senso comum. Am-

pliando os limites da concepção comum de ‘instrumento’.

4. Subtração de representações fenomenológicas em favor de uma abordagem 

processual, ‘esquelética’ de sons e a prática de gravação de sons.

5. Subtração da necessidade da agência do ser humano (como espécie bioló-

gica) para execução do algoritmo. “A performance pode durar para sempre”.

6. Subtração de uma duração temporal determinada de uma obra (não)musical 

(enquadramento amorfo).

5  Composições presentes no livreto disponível no download do álbum em: <https://
seminalrecords.bandcamp.com/album/no-vazio-mpsstnggco-pp-g> Acesso em: 11 jan. 2021.
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Seguindo Mattin em seu “Noise as Device”, podemos iden-

tificar (1) uma abordagem social e não-individual de ruído e (2) três 

níveis de produção de consciência subjetiva através do ruído. O pri-

meiro aspecto pode ser sinalizado através da importância declarada 

de ver o ruído como o produtor de um meio em que as interações 

sociais acontecem. No entanto, a articulação dos signos na forma 

de peças de interação não visa a comunicação como geralmente é 

concebida. Em vez disso, o ruído estabelece um domínio de sociabi-

lidade cujo objetivo é atrapalhar expectativas, gosto, critérios de cor-

reção anteriores e reconhecimento. Em última instância, o objetivo 

é disromper as próprias coordenadas estabelecidas e que instituem 

a equivalência trivial entre indivíduo e sujeito. Esse objetivo final nos 

leva à questão da produção de consciência [awareness].

O primeiro nível de produção de consciência pelo ruído é 

descrito simplesmente como “consciência”. Este nível é puramente 

fenomenológico, constituído pela imersão absoluta no som pelo ou-

vinte individual. O ouvinte toma o som como puro material sensorial, 

e estabelece com ele uma relação idiossincrática e supostamente 

privada.6 E então temos o segundo nível: consciência como. Este é 

um nível sensível ao contexto, onde a produção de consciência não 

acontece se o ruído não for colocado em relação aos elementos con-

ceituais e cognitivos que o acompanham. Aqui, o ruído não encontra 

tração, ao menos que o ouvinte se esforce para reconstruir uma ca-

mada semântica (formatada pelo contexto) para o som. Neste nível, 

o ruído envolve não apenas a dimensão perceptiva, mas também 

conceitual. Podemos ver o não-vazio como um exemplo do terceiro 

nível: ruído que produz “consciência dos mecanismos que produzem 

consciência”:

6  O exemplo dado por Mattin é o projeto de harsh noise wall Vomir, cujo 
único membro é também o autor do agora indisponível HARSH NOISE WALL MA-
NIFESTO . Um trecho breve é citado em Noise as Device: “O indivíduo não tem 
mais alternativa a não ser rejeitar completamente a vida contemporânea como 
promovida e pregada. O único comportamento livre que resta reside no ruído, na 
retirada e na recusa em capitular à manipulação, socialização e entretenimento. 
” (VOMIR, ‘HNW MANIFESTO’): <http://www.decimationsociale.com/app/down-
load/5795218093/Manifeste+dU + + Mur Bruitiste.pdf> Acesso em: 17 mai. 2015.
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Este último nível é o mais transformador porque faz você reconsiderar sua relação 

não só com o contexto, mas também com os mecanismos que você tem a fim de 

lidar com este contexto. Isso inevitavelmente não seria apenas sobre a experiên-

cia estética, mas sobre questionar o que é experiência, como é produzida; mas 

mais importante, como a subjetividade é produzida. (MATTIN, 2015, p. 99)

Não-vazio é música, mas ao mesmo tempo é um dispositivo para produzir 

estranhamento, aquele que se livra do esteticismo em favor de um manipulação 

algorítmica dos dispositivos e mecanismos que abrem caminho para apreciação 

musical / sonora. O usual plano de fundo é trazido para o primeiro plano e 

ficamos com a impressão de que deve ser considerado como conteúdo. Mas os 

chiados da fita e os estalidos do vinil já se encontram acidentalmente presentes 

em qualquer fita ou vinil. No entanto, em não-vazio contamos somente com as 

gravações fantasmagóricas dos dispositivos em funcionamento que aparecem 

em uma ordem prescrita pelas notações. Temos uma apresentação sônica da 

moldura de qualquer outra apresentação sônica gravada por dispositivos ana-

lógicos: apenas a moldura. A manipulação de frequências e as coordenadas 

fornecidas para a produção de loops de fita são arbitrários e característicos da 

performance em si: poderia ser de outra forma. O que estas manipulações or-

denadas e contingentes realmente fazem é direcionar nossa atenção para o fato 

de que a única coisa que está sendo manipulada é a própria forma: o ruído de 

‘fundo’ produzido apenas pelos mecanismos de gravação submetidos a filtros 

de frequência e justaposição. No nível lingüístico, não-vazio marca a existência 

de uma sintaxe desprovida de substância semântica, e sua estranheza traz a 

questão de como podemos pensar em um sujeito não-vazio, deflacionado e 

guiado pela prioridade formal de uma sintaxe e pela formação mecânica do 

aparato aperceptivo subjetivo. Lado esquerdo e lado direito, vinil e fita, diferem 

em seus graus de indeterminação sintática e constituição material dos mecanis-

mos. Aqui o estranhamento é introduzido pela ideia do dispositivo de gravação 

como o único instrumento musical, enquanto o pedal de loop ou tape-delay 

funcionam como um meio para dobrar indefinidamente o som produzido pelo 

dispositivo de gravação. Duas performances diferentes da composição podem 

apenas diferir timbricamente devido a possíveis diferenças na constituição ma-

terial dos dispositivos utilizados, e na escolha de quais fragmentos da fita serão 
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loopados e justapostos um ao outro. Não-vazio joga com a questão colocada 

por Mattin; não diretamente, tematizando como a subjetividade é produzida, 

mas indiretamente, suspendendo o predicado “vazio” para aquele aparente 

vazio que está sempre embutido em qualquer música gravada analogicamente. 

Não-vazio nos mostra a maleabilidade da ordem constitucional que permite que 

a experiência emerja, a maleabilidade de um espaço (não) vazio que acomoda 

invenções sônicas sem deixar de ser uma invenção sônica. Portanto, não-vazio 

é um dos melhores exemplos de ruído que provoca a consciência das próprias 

possibilidades de consciência, o problema do Transcendental por excelência.

Se o Universo está em jogo no ser genérico do homem ou o quantum em sua 

genericidade, passamos da diferença ontológica do Dasein, que é uma estrutura 

ontológica muito estreita e mundana, para uma estrutura maior adaptado à ciên-

cia contemporânea, uma vez que o ser humano é capaz de ambos genericidade 

e quantum. (LARUELLE, 2019, p. 293)

Ao apresentar a decoerência como base para o Transcendental, Laruelle 

localiza a origem do problema da experiência na ordem das coisas: a decoerên-

cia entre o Universo (quântico) e o genérico. O esquematismo kantiano como 

mediação entre as faculdades da imaginação e o entendimento, para Laruelle, 

já está inserido num quadro de referência físico e macroscópico. Precisamos, 

portanto, de lentes de aumento não apenas para as múltiplas disciplinas, para 

mergulharmos nas zonas diferenciais e intersticiais do espaço genérico; mas 

também para o Transcendental, para pelo menos ter um vislumbre de sua real 

constituição e condicionamento pela decoerência quântica. Se pudéssemos re-

presentar o olhar através da lupa por meio de ruído, os resultados sônicos da 

execução das composições analisadas acima podem ser um bom exemplo. Mas 

o movimento contrário também é crucial.

A decoerência como gênese do transcendental precede o esquematismo na or-

dem do processo real porque o quantum precede o esquema macroscópico ou o 

condiciona, mas o esquematismo precede a decoerência no ordem da construção 

do conhecimento. (LARUELLE, 2019, p. 295)
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Se a dimensão quântica não garante a possibilidade de uma hierarquia 

de esquemas disponíveis, esses esquemas devem ser construídos levando em 

conta (mas também apesar da) a indeterminação radical do Real. A díade dado 

/ dado-sem-dadidade engendra encerramento [foreclosure] e irreversibilidade, 

então a relação entre os dois não pode ser instanciada através da descoberta, 

porque o que descobrimos já são invenções: invenções axiomáticas que colo-

cam certas coisas em movimento. Encerramento não implica que “vale tudo”, 

mas marca uma necessidade de uma atitude astuta e uma axiomática rigorosa 

informada pelo Transcendental como um produto contingente de uma decoe-

rência primordial: aquela que dá origem a ficções possíveis, que nos permitem, 

como sujeitos, superar o que parecem ser condições necessárias para ser sujei-

to, por exemplo, ser sujeito enquanto indivíduo. Em outras palavras, as ficções 

funcionam como um vetor que, ao nos (tele)transportar de um ponto do real a 

outro, nos fazem perceber a inerente genericidade na qual habitamos e cons-

truímos ao mesmo tempo. O ruído pode, portanto, ser visto como um meio 

(não)musical para produzir ficções: “Usar o ruído como dispositivo seria usar 

seu potencial alienante para produzir experiências fodidas que nos fariam nos 

questionar enquanto sujeitos. Se isso se reafirmar como sujeito (eu entendo ou 

eu gosto), não é ruído como dispositivo.” (MATTIN, 2015, p. 100).

O segredo que o Universo Preto7 é para nós pode ser descrito como o 

que torna possível que um certo conjunto coerente de axiomas quando coloca-

dos juntos possa ganhar força e a partir daí se transformar em um artefato capaz 

de promover mudanças na realidade. Não podemos, a priori, derivar quaisquer 

critérios de correção satisfatórios de como devemos passar do nível quântico 

7 Cf. François Laruelle. ON THE BLACK UNIVERSE: In the Human Foundations of Color.

“Metaforicamente, o Um pode ser compreendido como “matéria escura” isenta das articula-
ções de sentido, estratégias ou iluminações dadas pela filosofia em direção ao entendimento. 
Smith alude essa metáfora ilustrando “o senso de escuridão enquanto essência da identidade” 
(SMITH, 2016, p. 175). Brassier, por sua vez, irá chamar a identidade do Um de uma “concep-
ção des-fenomenologicizada do real” (BRASSIER, 2007, p.118), delineando-a como “imanência 
não-conceitual que simultaneamente determina e suspende a filosofia”(BRASSIER, 2007, p.118). 
O termo “conceitual” designa o que está implicado numa rede de sentidos ou conjunto de 
termos inter relacionados. A negação deste sentido é correta para a imanência do Um, indica 
que a sua sintaxe não satisfará as concatenações da lógica, e nem corresponde, por exemplo, ao 
“plano de imanência” deleuziano que Laruelle considera um outro “conceito de Ser”. O Um é 
indiferente às condições lógicas dadas como pressuposto de existência.” (GUIMARÃES, Aquiles. 
2021. p.9)
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(decoerência) ao nível macroscópico (sujeito transcendental / esque-

matismo). Assim como a decoerência quântica é um resultado da 

interação de sistemas quânticos não-isolados, o ruído é um resultado 

inevitável do não-isolamento dos sons eufônicos8.

Sob a ótica dos processos (quânticos e genéricos) que produ-

zem subjetividade, o ruído é um meio sônico para a experimentação 

vetorial. A aparente estranheza produzida por uma axiomática cientí-

fica incoerente devido a seu mau funcionamento não pode ser vista 

como equivalente à cacofonia do ruído. O ruído nos fornece caco-

fonia como um aparente mau-funcionamento sônico ou incoerência, 

mas do ponto de vista da construção do conhecimento e formação 

de subjetividade, é um dispositivo importante para nos lembrar que 

invenção deve necessariamente mergulhar na estranheza e esquisitice 

para que possamos produzir uma postura verdadeiramente coletiva 

na construção de nossas próprias formas de vida. A mesmidade, não 

só em relação ao conteúdo, mas também à forma, é a inimiga radi-

cal da emancipação. A estranheza deve ser navegada com um visão 

treinada para os riscos que vale a pena ser tomados, cujo treinamen-

to adequado não deve ser centrado no indivíduo, pois mesmo essa 

ideia é apenas uma formação contingente no espaço genérico que 

nós sempre já inventamos e habitamos como sujeitos. Empurrando 

os limites da inteligibilidade para direções que ainda não estão pres-

critas, o ruído nos guia para a realização da invenção como o centro 

das formas de vida.

8 “Na história da música ocidental, o ruído sempre foi colocado de lado, mas 
sempre retorna porque realmente existe na essência da música Ocidental (ou seja, 
no tom). Em uma conferência recente sobre ruído, onde esta seção foi apresentada 
pela primeira vez, Ulrich Krieger, explicou muito bem como “os tons que ouvimos 
contêm algum ruído porque um tom matematicamente perfeito soaria realmente 
estranho aos nossos ouvidos.” (MATTIN, 2015, p. 95)
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