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Resumo 

 

O selo Africa Express trabalha com músicos fora do eixo ocidental. Lançado pela 

gravadora, o grupo malinês Songhoy Blues adentrou espaços midiáticos geralmente 

ocupados por artistas associados à música massiva, e gravou o álbum Music in exile 

(2015). Pretende-se, a partir dos Estudos Culturais e da Semiótica da Cultura, analisar 

como a linguagem musical do Songhoy Blues negocia espaço e questiona a memória da 

música pop nas mídias, inserindo significados diaspóricos inerentes às migrações 

contemporâneas, uma vez que, segundo Deleuze (2007), o acontecimento possibilita a 

linguagem. A construção semiótica de Music in exile gera tensões nos enquadramentos 

discursivos dos gêneros musicais. Outra frente do artigo observa o Africa Express como 

mediação de alteridade na web frente às novas formas de consumo. 

 

Palavras-chave: Songhoy Blues; gêneros musicais; diáspora; indústria fonográfica; 

hibridismo.  

 

Introdução 

 

 A chamada Web 2.0 impôs mudanças ao modelo tradicional de circulação e 

consumo de música. A possibilidade de baixar arquivos em formatos de áudio digital
3
, 

que escapava aos domínios do mercado, desestabilizou a indústria fonográfica e o 

principal sintoma foi percebido na queda da receita referente à venda de CDs, até então 

o suporte mais rentável para as grandes gravadoras (majors). No âmbito da produção 

musical, artistas independentes encontraram novas formas de criar e divulgar seus 

trabalhos e diferentes nichos emergiram como alternativas à estrutura operante nos 

modos de produção da música massiva. Tais fatores colocaram as gravadoras 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo – PósCom-
UMESP. E-mail: niltonblog@gmail.com. 
 
3 Esses formatos podem ser com compressão (MP3) ou sem compressão (WAV e AIFF), estes últimos não alteram 

bits dos arquivos originais, mas necessitam maior espaço de armazenamento. 
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independentes como possibilidade real de produção e circulação de fonogramas nas 

mídias, muito além do espectro de meras fontes marginalizadas de música “alternativa”, 

em oposição às mercadorias dominantes nos mass media.  

 A crise da indústria fonográfica chegou às esferas conceituais mainstream e 

underground, uma vez que grandes gravadoras passaram a distribuir álbuns elaborados 

de forma independente. O mercado buscou novas estratégias de manutenção de sua 

estrutura hegemônica de comercialização, notadamente no advento dos serviços de 

streaming
4
 (Spotify, iTunes, Deezer etc.), ao estender à virtualidade os rótulos dos 

gêneros musicais que articulam discursos geradores de padrões de consumo. Por outro 

lado, no início dos anos 2000, a ausência de recursos financeiros não era mais obstáculo 

para novas produções musicais por conta das novas tecnologias (computadores, 

microfones de captação e softwares de edição). Em outras palavras, nos regimes de 

circulação rearticulados na internet permanece certa hegemonia dos artistas associados 

às majors, influência herdada historicamente e presente na memória musical narrada 

pelas mídias; no entanto, a virtualidade da web oferece a exploração de uma constelação 

de fissuras inexistentes em outros tempos.  

 O álbum de estreia do grupo malinês Songhoy Blues, Music in exile (2015), 

explora essas brechas ao ser introduzido no cenário pop ocidental após contato com a 

produtora Africa Express
5
, idealizada por músicos e produtores que buscam 

experiências estéticas fora da bolha Europa-EUA. O disco, lançado por uma gravadora 

independente e distribuído (nos Estados Unidos) por uma major, sugere a compreensão 

de um momento de rearticulações, capaz de confundir o limite antes facilmente 

perceptível entre o mainstream e o underground. Nessa borda (HERSCHMANN, 2011), 

articula-se uma forma de circulação midiática cujo produto per si propõe outra 

percepção estética na linguagem e, assim, procura romper, em certa medida, com as 

grandes narrativas do pop ocidental.  

O trabalho dos malineses organiza elementos semióticos tradicionais e 

modernos, vertentes rítmicas que se hibridizam na intertextualidade, exibindo uma ética 

                                                
4 Oferece a distribuição de produtos midiáticos por meio de transmissões na internet, com pacotes gratuitos 
(geralmente com mais anúncios entre as canções, no caso dos serviços de streaming musical) e pagos (mensalidade), 
o que permite ao usuário reproduzir conteúdos protegidos por direitos autorais. Ou seja, não há armazenamento do 
arquivo (MP3, por exemplo) no computador do usuário – o que configuraria, segundo empresas e legislações, a cópia 
ilegal. Plataformas como Netflix e Spotify são exemplos de serviços de streaming. 
 
5 Produtora, selo independente e mídia de divulgação de artistas. Segundo o site do projeto: “Africa Express was 
founded in 2006 to promote the concept of musical collaboration that breaks down boundaries and borders, whether 
between geographical regions, genres or generations”. Ver: http://www.africaexpress.co.uk/. 
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criativa que reforça identidades, mas expõe novas formas de pertencimento. O signo 

político inscrito no título da obra, que remete à diáspora, questiona o pop ocidental e 

reivindica alteridade nas mídias. A experiência do refugiado africano é a linguagem 

musical, faz menção à relação acontecimento/linguagem que “resulta dos corpos, de 

suas misturas, de suas ações e paixões” (DELEUZE, 2007, p. 188).  

 O presente artigo analisa como o trabalho do grupo Songhoy Blues negocia 

espaço em ambientes midiáticos geralmente frequentados por artistas ocidentais 

associados à música massiva, no momento em que a relação da indústria fonográfica 

com as plataformas digitais se mostra paradoxal para as pretensões da cibercultura – 

atualizando reflexões sobre a cultura de massas (RÜDIGER, 2016). Modelos de 

consumo ancorados na oferta de determinados gêneros musicais, rótulos de 

enquadramentos mercadológicos, mantém aspectos hegemônicos de uma “memória 

oficial” na web, apesar de as tecnologias digitais estimularem práticas culturais 

(JACKS; TOALDO; OIKAWA, 2016) que favorecem agenciamentos alternativos.  

Nesse cenário, duas questões são intrigantes: como a diversidade musical 

negocia espaço quando catálogos das majors nas novas plataformas mantêm os alicerces 

da música pop ocidental, constituída nas mídias tradicionais? Essa engrenagem não 

seria a manutenção de uma “memória oficial” centralizadora da música pop nas mídias? 

A partir da obra dos malineses pretende-se ressaltar sons subterrâneos e minoritários 

silenciados por essa grande estrutura narrativa, mas que, ao serem postos em circulação 

nas mídias, colocam o campo da memória em disputa (POLLAK, 1989, p. 4). À luz das 

formas descentralizadas de produção que marcam a era pós-industrial, o Songhoy Blues 

emerge nas mídias como linguagem destoante, envolvida por uma ética artística de 

agenciamentos sociais diversos, fruto de uma práxis de diversidade sônica.  

 

Indústria fonográfica e enquadramentos discursivos 

 

 Na circulação de canções da era digital, há núcleos hegemônicos de escuta e 

consumo constituídos desde o período das mídias tradicionais. Em outras palavras, em 

meio a mediações descentralizadas (e descentralizadoras), há formas discursivas que 

mantêm poder simbólico sobre as práticas culturais de apreciação de canções. A música 

massiva e a consequente cristalização de gêneros musicais (articulados como rótulos 
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mercadológicos) facilmente reconhecíveis, nos âmbitos da linguagem e do imaginário, 

fazem parte de uma representação sensorial que se impõe como discurso nas mídias.  

 Na transição da cultura de consumo que ocorria na estrutura física da loja de 

discos para o download e o acesso aos serviços de streaming – e a tecnologia afeta 

modos de vida (CUPANI, 2004) –, os catálogos das majors foram disponibilizados em 

novas plataformas, em meio às modificações do mercado frente à internet e à ameaça 

dos downloads. Nota-se então que certa estrutura de circulação de textos é mantida. 

Para Miguel Afonso Caetano (2016, p. 236), o fato de as grandes gravadoras (grupos 

empresariais) serem acionistas do Spotity, por exemplo, demonstra uma “contrapartida 

pela aquisição dos direitos de licenciamento do catálogo das quatro grandes majors 

[Universal Music Group, EMI, Warner Music Group e Sony Music Entertainment]”. No 

Spotify, como em outras plataformas, a manutenção de determinadas formas de 

consumo é percebida na elaboração de perfis comportamentais
6
. Os cliques do usuário 

nesses espaços virtuais de audição de fonogramas geram informações que são revertidas 

em ofertas de produtos aderentes a um suposto gosto construído a partir de um catálogo 

limitado. Portanto, pensar esses novos espaços apenas à luz do verniz democrático da 

possibilidade de escolha ou da modernização naturaliza a extensão de práticas de 

consumo hegemônicas. Trata-se de uma demarcação historicamente construída e que 

integra uma memória midiática vinculada à estrutura da música massiva, expressão que 

se refere “em geral, a um repertório compartilhado mundialmente e intimamente ligado 

à produção, à circulação e ao consumo das músicas conectadas à indústria fonográfica” 

(CARDOSO FILHO; JANOTTI JR, 2006, p. 2).  

 Se, por um lado, as estruturas de poder foram reforçadas, ocorrem também 

negociações de espaço a partir de possibilidades de produção e de mediação que 

(in)surgem na web, à semelhança do termo do it yourself (faça você mesmo), em 

estúdios localizados no Marrocos ou em porões nova-iorquinos. Da cibercultura emerge 

uma produção que resiste por meio do digital, esse artista alternativo é um ciberpunk.  

Em 2015, o selo Transgressive Records lançou o álbum Music in exile, do grupo 

malinês Songhoy Blues. O disco coloca um grupo formado na região norte do Mali em 

um campo midiático – iTunes, Spotify, programas de tevê e rádio da BBC
7
 e grandes 

                                                
6 Ver: EFE. O que as músicas que você escuta revelam ao Spotify? G1, São Paulo, ago., 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

 
7 Uma das participações do grupo na emissora ocorreu no programa do apresentador Jools Holland. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4SYxSD-k3m0. 
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festivais – onde os textos hegemônicos são geralmente associados ao pop ocidental 

(sobretudo anglo-americano). Todo o movimento que leva o grupo a ser “descoberto” 

opera sob um processo de ação afirmativa de alteridade. Foi por meio da produtora 

Africa Express, que estimula o contato de artistas europeus e norte-americanos com 

músicos africanos e de outras regiões fora do eixo Europa/Estados Unidos, que o 

Songhoy Blues fechou contrato com o selo para gravar seu álbum de estreia.  

A atuação do Africa Express nas redes sociais eleva o projeto à categoria de 

mídia alternativa que publica momentos desses encontros musicais, como vídeos de 

sessions em pequenos estúdios, além de divulgar entrevistas, datas de shows e 

lançamentos de álbuns de artistas que transitam nas periferias do chamado mainstream 

orquestrado pelo Primeiro Mundo. Quando os músicos identificados pelo projeto 

adentram espaços midiáticos, nota-se a reivindicação de uma nova perspectiva de 

legitimidade que atravessa e tensiona a memória midiática, capaz de superar a 

manutenção dos regimes estéticos e a “colonização do ciberespaço pelos esquemas e 

práticas de uma indústria cultural” (RÜDIGER, 2011, p. 59). A diversidade é um dos 

grandes paradoxos da cibercultura, uma vez que o poder econômico e seus interesses 

mercadológicos operam na virtualidade. O disco Music in exile se afasta de um “modo 

de estar” nas mídias, ou seja, de um discurso, que obrigatoriamente necessita enquadrar 

as produções musicais nos rótulos de um cenário artístico hegemônico. Não à toa, “um 

discurso constituinte, não mobiliza apenas autores, mas uma variedade de papéis 

sociodiscursivos” (MAINGUENEAU, 2008, p. 44). Um artista não categorizado em 

determinada cena de enunciação pode gerar sensações de estranhamento no público. O 

consumo e o êxito nas mídias, portanto, dependem de certa autorização discursiva.  

Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs), Jeffrey Wootton (Gorillaz) e Damon Albarn 

(Blur, Gorillaz e The Good, the Bad & the Queen) são alguns dos músicos que 

participam do Africa Express. Observar as sessions
8
 nas quais esses artistas tocam com 

músicos do Mali ou da Síria oferece experiências de fruição outras e seus 

compartilhamentos nas redes sociais espalham textos emergentes de culturas locais, o 

que demonstra na web a “vontade dos sujeitos em alcançar maior autonomia frente às 

                                                                                                                                          
 
8 Os vídeos estão disponíveis no canal do Africa Express no YouTube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/user/AfricaExpress?feature=iv&src_vid=kILeCIeDeJg&annotation_id=channel%3A5786e
0bf-0000-299e-ab47-94eb2c0b218c. 
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estratégias das grandes indústrias, em especial as midiáticas” (JACKS; TOALDO; 

OIKAWA, 2016, p. 13).  

Consumir determinado gênero musical se articula com a identidade, e as 

rotulações “permitem ao consumidor organizar e reconhecer as valorações dos produtos 

culturais” (JANOTTI JR, 2005, p. 7). Na própria vida de consumo que se constrói 

dentro dos espaços virtuais, configurada nos perfis editados nas plataformas de música 

online (AMARAL, 2009), a identidade está em jogo. Quando a linguagem musical 

híbrida do Songhoy Blues interfere nessa estabilidade oferecida, sua presença aciona a 

necessidade de uma reconfiguração sensorial e sugere um rompimento semântico para a 

inscrição de novas possibilidades de reconhecimento.  O mundo pronto comercializado 

sob um rótulo, revisado e reforçado na memória midiática, se desfaz no reconhecimento 

de vozes minoritárias.  

Pela via da Semiótica da Cultura, o álbum de estreia do Songhoy Blues será 

entendido neste estudo como um texto de circulação em diferentes semiosferas e que 

propõe traduções não lineares, uma vez que esses espaços comunicacionais possuem 

“uma série de características distintivas” (LOTMAN, 1996, p. 24). Mas seus 

significados nas mídias exigem também um olhar atento ao sentido político articulado 

no próprio título do álbum Music in exile, daí a necessidade entendê-lo como linguagem 

afirmativa, ou seja, o grupo canta a partir de um lugar e reivindica representação. A 

ideia de “música no exílio” revisa questões pós-coloniais e de luta cultural (HALL, 

2003, p. 34).   

O discurso do pop ocidental hegemônico nas mídias é tensionado por canções 

(textos) localizadas à margem da chamada indústria fonográfica. Oferecer alternativas 

discursivas coloca em jogo, no campo da linguagem e sua potência comunicacional, a 

importância do diálogo, fenômeno social de interlocução gerador de reconhecimento. A 

simples escolha da palavra é cercada de aspectos dialógicos, como nos lembra Mikhail 

Bakhtin (1986, p. 115): 

 

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da 

palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 
relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 

mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na 

outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território 
comum do locutor e do interlocutor.  
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 A próxima etapa deste artigo analisa a entrada do Songhoy Blues no ambiente 

midiático, a partir do lançamento do álbum Music in Exile. Os sons tradicionais do norte 

do Mali postos em contato com textos globalizados hibridizam uma linguagem musical 

que se rebela frente ao discurso pop, aderente à memória oficial da música nas mídias. 

O som do grupo formado por Aliou Toure, Oumar Toure, Garba Toure e Nathanael 

Dembele aciona o que Michael Pollak (1989, p. 5) chama de memória proibida, cuja 

presença contesta a ideologia oficial e hegemônica. Music in Exile escapa às 

estabilidades imaginadas, narradas tanto por uma cultura local como pela indústria de 

poder simbólico nas mídias, além de ultrapassar discursos cristalizados que, segundo 

Achille Mbembe e Sarah Nuttall (2004, p. 348), continuam “a descrever a África como 

um objeto separado do mundo”.  

 

A linguagem musical do Songhoy Blues nas mídias 

 

O guitarrista Garba Touré deixou a cidade de Diré, ao norte do Mali, após um 

grupo de fundamentalistas
9
 assumir o controle na região, em 2012. Entre as proibições 

impostas, não era mais permitido consumir bebidas alcoólicas, cigarro e música
10

 (seja 

música tocada ou reproduzida em qualquer dispositivo). A tomada de poder no local 

gerou fluxos migratórios de malineses a outros países, mas muitos se abrigaram na 

capital Bamako, que não era controlada pelo grupo armado. Foi lá onde Garba Touré 

conheceu outros músicos com histórias semelhantes à sua, nascia então o Songhoy 

Blues – nome que deriva do dialeto da etnia songhai
11

 e o ritmo desert blues
12

, ambos 

textos posicionados em um espaço geográfico específico: o desértico norte malinês. A 

banda começava a fazer shows em pequenos bares de Bamako quando alguns músicos e 

produtores do selo Africa Express desembarcam na cidade, cuja missão, embora não 

                                                
9 O documentário They will have to kill us first: malian music in exile (2015) aborda a chegada do grupo armado na 
região norte do Mali. Alguns integrantes da facção eram ligados à rede Al-Qaeda e tomaram conta de amplas regiões 
ao norte do país, em abril de 2012, obrigando muitas pessoas a buscar refúgio em outros países.  
O trailer do filme está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3TX7ybW6nAQ&list=PL1mWZQ4JL5vrWyiYeSaUv1MRSs3v36vyf. 

 
10 Essa música proibida seria qualquer estilo não aderente a determinado viés religioso.   

 
11 Língua do Império Songhai, no período pré-colonial, e que permaneceu em algumas regiões de países como 
Argélia, Benim, Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria, sobretudo nas proximidades do Rio Níger.   

 
12 O sucesso do músico Ali Farka Touré na Europa e nos Estados Unidos despertou discussões sobre o parentesco 

entre o desert blues e o blues norte-americano (RUANO, 2011). Sabe-se que o blues possui ancestralidade africana – 
o instrumento de corda ngoni, por exemplo –, enquanto o desert blues de Touré incorpora elementos globais sem 
abandonar tradições do norte do Mali, como o uso do instrumento kora e a oralidade griot. 
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fosse diplomática, tinha como objetivo superar fronteiras culturais engessadas. Após o 

contato inicial com o Africa Express, e breve audição em estúdio, os malineses foram 

apresentados ao guitarrista Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs
13

). A parceria iniciada no 

Mali estendeu-se à elaboração de Music in exile
14

, cuja produção é assinada por Zinner 

e Marc-Antoine Moreau.  

 No vídeo da faixa Soubour
15

, o Songhoy Blues toca acompanhado por Nick 

Zinner, e a canção reúne elementos sonoros globalizados do garage rock e do blues, 

mas a letra cantada em songhai e a entonação da voz de Touré inscrevem sentidos 

plurais que resultam do enlace entre textos locais e globais. Não se sabe 

necessariamente onde uma vertente começa e a outra termina, a semiose da canção 

demanda percepções mais abertas, mesmo que localidades e agenciamentos globais 

tenham seus elementos semióticos perceptíveis na linguagem. Stuart Hall (2003, p. 33) 

prefere evitar uma noção de diferença cultural binária, pois para o autor os significados 

estão “sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim”. Na canção Al 

hassidi terei
16

 o compasso 4/4 do rock ocidental é atravessado pelo efeito percussivo da 

diáspora africana, pois o baterista Nathanael Dembélé desestabiliza a norma rítmica e 

sônica roqueira ao propor batida no 2/4 de ancestralidade africana – semelhante à do 

samba. Esses textos musicais geográficos borram posicionamentos identitários estáveis, 

e são relacionais à práxis transformadora de uma linguagem musical errante em relação 

aos enquadramentos hegemônicos da memória da música pop nas mídias. 

 Music in exile é o resultado semiótico de um perfil artístico deslizante de 

quaisquer visões deterministas, pois tanto sob a regra da tradição ou na demarcação do 

mercado a linguagem proposta pelo grupo provoca certo desencaixe semântico. Cabe 

retomar Stuart Hall e sua concepção do sujeito à luz da globalização e seus 

agenciamentos textuais:  

 

Se eles [os sujeitos atravessados pela globalização] retornassem a suas 

cidadezinhas de origem, o mais tradicional deles seria considerado 

                                                
13 Banda de rock formada por Karen O (vocal), Nick Zinner (guitarra) e Brian Chase (bateria). Seus primeiros discos 
reuniam influências do punk e do garage rock, mas os últimos trabalhos passaram a usar também sintetizadores e 
recursos de meios de produção eletrônicos.  
 
14 A gravadora independente Transgressive Records distribuiu o trabalho dos malineses nos países europeus, já o 
lançamento do disco nos Estados Unidos ocorreu após contrato com a Cult Records (selo fundado por Julian 

Casablancas, vocalista do grupo Strokes), cuja distribuição foi feita pela Atlantic Records. 

 
15 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O4FqZg12g7g. 
 
16 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KvGsV8Trl8o. 
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“ocidentalizado” – senão irremediavelmente diasporizado. Todos 

negociam culturalmente em algum ponto do espectro da differance, 
onde as disjunções de tempo, geração, espacialização e disseminação 

se recusam a ser nitidamente alinhadas. 

 

 Essa constante indefinição que ganha novos contornos na temporalidade 

caracteriza a criatividade artística com a qual os malineses elaboram a linguagem. O 

cruzamento de textos tece sobre a construção semiótica das peças musicais um 

nomadismo comunicacional capaz de indeterminar a posição do grupo dentro das 

grandes narrativas da música nas mídias. Iuri Lotman (1996) escreve que a circulação 

de textos culturais na virtualidade do campo da semiosfera ocorre em meio a 

instabilidades e constantes rompimentos. Para o autor, os textos localizados nas 

fronteiras desse campo semiótico se movem por espacialidades distintas e esse jogo 

(in)determina “gerações de sentido, o surgimento de nova informação” (1996, p. 31). 

Esse “novo” emerge na obra do Songhoy Blues no momento em que a banda se afasta 

dos regimes de sentido da música pop nas mídias, pois as formas de ler os artistas, 

ancoradas nos gêneros discursivos – rock, blues, etc. –, é questionada na semiose das 

canções do grupo. Em Petit metier
17

, que ganhou uma versão
18

 produzida por Julian 

Casablancas (Strokes), os malineses colocam em xeque inclusive uma estratégia de 

enquadramento que confina, sob o termo world music, as produções musicais não 

alinhadas ao Ocidente. Com o título em francês, a banda enuncia certa estabilidade, 

escapando de forma astuta ao rótulo world music, mas, em seguida, como subversão 

sensorial, propõe estrutura acústica e introdução de vozes (overdubs) em coro 

semelhantes às da banda malinesa Tinariwen
19

. O idioma francês, ao título, e o jeito de 

cantar e tocar típicos dos artistas do deserto do Mali são textos que compartilham 

espaços, singularidades e se reconhecem e se completam na linguagem.  

 O Songhoy Blues, frente aos regimes da música que circula na cultura midiática, 

transita sempre nos limites, sejam os estéticos ou os de circulação e consumo. A 

chegada ao cenário europeu com um álbum lançado pelo selo Transgressive Records, 

                                                
17 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eRQ4WQ_ZcOs. 
 
18 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kEI9nZ4VVEE. 
 
19 Grupo do norte do Mali, seus integrantes são da etnia tuareg. Em 2012 venceu a categoria World Music do 
Grammy Award.  
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participações em programas da BBC e em festivais como o Glastonbury
20

, bem como a 

entrada no mercado norte-americano, após a Atlantic Records relançar o álbum de 

estreia da banda, são articulações que fazem caducar a rigidez binária 

mainstream/underground. Music in exile confronta rotulações hegemônicas nesses 

espaços midiáticos e acerta as contas com o soberbo enquadramento world music – e a 

memória oficial midiática que definiu os gêneros rock, funk etc. À luz do pensamento 

benjaminiano, Fabrício Silveira (2016, p. 12) sugere “que a moderna música pop está 

instituída sob escombros e paisagens devastadas”. A obra do Songhoy Blues, por não se 

encaixar dentro de um gênero específico dessa música pop, constrói significados a partir 

das ruínas sônicas deixadas pelo mercado fonográfico, que valoriza o progresso gerador 

de artefatos midiáticos de obsolescência estratégica para a engrenagem produtiva. Essa 

delimitação de espaço sonoro que prioriza textos em detrimento de outros oculta 

subjetividades, em especial as emergentes de países do chamado Terceiro Mundo. As 

obras do grupo malinês reivindicam nas mídias espaços de representação que 

reconheçam a língua songhai, as roupas usadas pelas etnias que habitam o deserto 

malinês e as guitarras de Ali Farka Touré. Ou seja, a paisagem sonora da banda 

reconstrói uma narrativa com base nos ecos silenciados pela história (BENJAMIN, 

1987) da música pop, ou minimizados e reduzidos ao termo world music.  

 A versão Music in exile deluxe, disponível nas plataformas digitais, traz duas 

covers entre o material extra somado às faixas do álbum. A primeira é Soul makossa
21

, 

faixa originalmente gravada pelo camaronês Manu Dibango
22

, com a qual o grupo 

inscreve a batida do afrobeat e reforça o sentido cultural
23

 inerente à posição geográfica 

compartilhada com Dibango. Mas, ao mesmo tempo, a faixa possui sentidos ausentes de 

linearidade, pois a intensidade dos textos varia, ora realça proximidade semiótica com o 

saxofonista Dibango, e em outros momentos revela a mão do produtor Nick Zinner e 

seu experimentalismo, na psicodelia dos acordes de teclado usados na canção. A lógica 

do artista experimental percorre a linguagem nas traduções de textos da cultura, 

                                                
20 Em 2015, o grupo tocou no Glastonbury. O site Nowness elaborou um vídeo que mostra a ida da banda ao evento. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wX5YoEc1kHk. 
 
21 Disponível em: https://open.spotify.com/album/7Hnv9iIZTXfiZzSmkubA6A. 
 
22 Faixa disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UoMknhybAhU.  
 
23 Os músicos do Songhoy Blues frequentemente participam de apresentações ao lado de artistas de vertentes sonoras 
tradicionais. No vídeo a seguir, dois de seus integrantes tocam com músicos marroquinos. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=XjM7vwrpGfw. 
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movimento semelhante ao do grupo punk The Clash – e também ao da cantora M.I.A.
24

 

–, que no disco Sandinista! (1980) “criou uma linguagem que não se relaciona mais 

exclusivamente com o núcleo da semiosfera sonora do punk, mas se aproxima de suas 

fronteiras para assumir significados plurais” (VARGAS; CARVALHO, 2016, p. 12).  

Outra cover que aparece na versão deluxe do álbum é Should I stay or should I 

go
25

, justamente do Clash
26

. Embora a canção seja considerada uma composição mais 

“pop” dentro do repertório da banda britânica, ela ganha um sentido político específico 

na tradução (codificada) para a estrutura sonora de Music in exile. A versão é 

ressignificada para narrar de forma quase autobiográfica a situação de Aliou Toure, 

Oumar Toure, Garba Toure e Nathanael Dembele, e a experiência social de outros 

refugiados, obrigados a deixar seus países. A dúvida Should I stay or should I go? (devo 

ficar ou devo ir?, tradução livre) questiona o momento geopolítico atual em que setores 

conservadores defendem a construção de muros para limitar a chegada de imigrantes e 

refugiados. O Songhoy Blues canta então uma denúncia contra a xenofobia e altera o 

âmbito discursivo da canção para demarcar um lugar de fala, de enunciação, dando voz 

à pessoa que deseja migrar. A versão gravada pelos malineses, em determinado 

momento, sofre uma variação rítmica que difere da gravação original, o texto somado 

hibridiza a linguagem do rock ao simular o som tradicional dos tocadores de kora. Mas 

é na letra cantada em songhai que o signo político afirma a diáspora e altera o 

significado ocidental de Should I stay or should I go. Giorgio Agamben (2015, p. 69), 

ao se referir ao que considera “povos sem estado” (bascos, ciganos, palestinos), escreve 

que o dialeto e a língua minoritária são práxis de irrupção frente às identidades estatais, 

e “o que está em jogo não é algo simplesmente linguístico ou literário, mas, antes de 

tudo, político”. Este é o sentido assumido pelo songhai nos espaços onde o regime do 

pop ocidental de categorização dos textos é hegemônico, sua presença assume o papel 

de agenciamento de alteridade.  

Mesmo de certa forma englobado por uma engrenagem mercadológica – 

veículos da imprensa e a própria indústria categorizam o som do Songhoy Blues como 

desert blues –, o grupo malinês estimula percepções outras dentro de um cenário de 

grandes narrativas e discursos. Sua presença nas mídias digitais, programas de tevê, 

                                                
24 Ver Silveira (2016).  

 
25 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QEoxSE7DTAA. 
 
26 A versão do grupo inglês está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BN1WwnEDWAM. 
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rádio e grandes festivais propõe sensações estéticas geralmente ignoradas, como 

memórias subterrâneas (POLLAK, 1989) dispostas a recontar a memória da música 

pop. Trata-se de um novo discurso que difere do historicamente legitimado nas mídias, 

cuja constituição “dá sentido aos atos da coletividade” (MAINGUENEAU, 2008, p. 38). 

Ao contrário, nota-se aqui um perfil híbrido e indeterminado, de textos que se afastam 

do enquadramento dos gêneros narrados historicamente pela indústria fonográfica – até 

porque, esses gêneros são definidos textualmente, sociologicamente e ideologicamente 

da produção à estratégia de leitura (JANOTTI JR., 2005, p. 8).  

O reconhecimento reivindicado pelo Songhoy Blues, a exemplo do título de seu 

álbum de estreia Music in exile (Música no exílio, tradução livre), passa inevitavelmente 

por uma ética artística transformada em linguagem que visa ao diálogo com o outro. Seu 

posicionamento discursivo nas mídias indica alteridade, frente a uma circulação musical 

que prioriza o eixo Estados Unidos/Europa, inclusive sob a promessa de pluralidade da 

web. A banda insinua novas percepções sobre o Mali e a África, o que Achille Mbembe 

e Sarah Nuttall (2004, p. 351) descrevem como “revisitar a nossa imaginação 

topográfica quando se trata desta vasta terra firme geográfica constituída por uma 

multiplicidade de formas sociais e fronteiras entrelaçadas”. A música, neste caso, é 

mediadora e comunica diversidade, um devir social que permite questionar um padrão 

de consumo forjado nas mídias e indissociável de questões geopolíticas e econômicas 

do cenário global contemporâneo.  

 

Considerações finais 

 

 O trabalho virtual da produtora/selo independente Africa Express que levou o 

Songhoy Blues a cenários midiáticos pouco habitados por obras (textos) de artistas do 

Mali e, de certa forma, do continente africano, demonstra que as práticas sociais que 

nascem na cibercultura oferecem alternativas à hegemonia do pop ocidental. Os músicos 

e produtores do Africa Express, a exemplo de Damon Albarn e Nick Zinner, já 

apresentavam predisposição à mistura sonora e a experimentalismos em seus 

respectivos projetos, portanto também ampliam seus horizontes criativos ao trabalhar 

com músicos de outras regiões. O presente artigo também apontou, obviamente na 

limitação de algumas páginas, contradições sobre determinada confiança acrítica na 

diversidade garantida instrumentalmente pela web, alheia ao próprio estatuto 
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tecnológico de mediação padronizadora que atende a determinados interesses sociais 

(CUPANI, 2004, p. 510). A consolidação da internet exigiu rearticulações nos negócios 

da indústria, e levou seus cânones de poder simbólico nas mídias tradicionais à 

virtualidade. Mas, por outro lado, a web passou a oferecer mais autonomia aos artistas 

independentes realçando tensões presentes nas negociações de espaço e 

representatividade no ambiente midiático. 

 Assim, o Songhoy Blues explora fissuras na memória oficial da música pop – 

como fizeram também Fela Kuti e Ali Farka Touré no passado – e insere construção 

semiótica capaz de modificar regimes sensoriais hegemônicos nas mídias. Sua obra de 

linguagem musical híbrida, relacional com uma práxis de identidades instáveis, escapa 

às generalizações como o termo world music, além de borrar as fronteiras do 

mainstream e o underground no trânsito entre majors e selos. Tal complexidade posta 

em jogo pelos malineses demanda leituras desgarradas de tradições que delimitam o 

artista no “seu devido lugar”, no que diz respeito a situações de circulação, produção e 

consumo (recepção).  

 No âmbito da linguagem, os significados políticos trabalhados pelo grupo 

revelam experiências sociais. A trajetória da pessoa refugiada é acontecimento na 

linguagem (DELEUZE, 2007) no disco Music in exile, e denuncia situações geopolíticas 

que lhe negam movimento no mundo globalizado. O álbum sintetiza no título escrito em 

inglês a vivência do artista refugiado que compõe distante de seu país, onde busca 

reconhecimento e direitos. O enlace das línguas dribla enquadramentos, uma vez que o 

inglês e o francês, em alguns títulos, mascaram letras cantadas em songhai, signo da 

diáspora que atravessa os discursos nacionais e estatais. A sensação provocada por uma 

globalização que oferece ocidentalização (americanização?), operante também na 

indústria fonográfica, é confrontada pelo grupo, e o som dos malineses se mostra 

alinhado a outro efeito, também inerente à globalização, que prolifera a diferença 

(HALL, 2003, p. 60). E essa diferença deve ser pensa como parte integrante de um 

mundo plural, legítimo. 

 Cabe ainda menção ao segundo disco da banda, Résistance
27

 (2017). Nele, 

mantêm-se nomadismos criativos rumo às fronteiras das semiosferas e traduções de 

textos, capazes de romper estabilidades em explosões de novos sentidos (LOTMAN, 

1996; LOTMAN, 2004). A faixa Bamako, primeiro single da obra, é texto nômade que 

                                                
27 No período em que este artigo era elaborado o grupo anunciou o lançamento de seu segundo disco para 16 de 
junho, novamente pela Transgressive Records.  
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circula entre funk e afrobeat, e cria territorialidades com a música negra norte-

americana e as batidas nascidas em solo africano. O resultado semiótico complexo deixa 

à mostra uma identidade artística relacional, característica da contemporaneidade de 

fluxos textuais intensos, cenário desolador para padronizações mercadológicas ou 

tradições, mas terreno fértil para experimentalismos, reconhecimentos e singularidades. 

A música híbrida é apenas o reflexo de uma diversidade inevitável, que aflora por 

rachaduras abertas nas mídias, e faz tremer qualquer narrativa estabilizadora, seja na 

memória oficial da música pop ou nos espaços de convivência social.  

Walter Benjamin (1987, p. 225) escreveu que “a cultura não é isenta de 

barbárie”, o que permite entender delimitações estéticas como regimes opressores de 

subjetividades, estas últimas vencidas ao longo da história da música pop. A obra do 

Songhoy Blues escava referências no deserto do Mali, no underground ocidental (e até 

no mainstream) e assim reinterpreta a memória da música pop nas mídias. Suas obras 

são feitas a partir de ruínas sonoras, imagens que relampejam dialeticamente entre o 

passado e o presente para demonstrar outras configurações musicais possíveis.   
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