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RESUMO 
 

Este artigo se propõe a tratar da trajetória artística da compositora, 
instrumentista e cantora baiana da contemporaneidade Sylvia Patrícia, enfatizando 
suas contribuições na formação de novas cantoras baianas. Por que enfatizar a 
produção artística de Sylvia Patrícia? Suas canções chamam a atenção pela forte 
expressividade, qualidade de estilo e pelo convite a uma reflexão sobre a condição 
da mulher/artista. Desde 1989, ano em que lançou o seu primeiro CD, Sylvia 
Patrícia,  mesmo com o reconhecimento em outros países da Europa: Itália, 
Inglaterra e Portugal, penetrando também em espaços da América do Norte como 
Canadá e Estados Unidos,  é pouco conhecida no Brasil, apesar de seu repertório 
musical já somarem cinqüenta e três músicas. A Bahia é de tantos compositores, por 
que não é também a Bahia de Sylvia Patrícia? O que faz os espaços midiáticos se 
abrirem ou fecharem para algumas pessoas? Uma artista que atua nas brechas 
como “feminista” em nome da arte feminina, da mulher e da boa música baiana. 
Assim, com intuito de divulgar a sua produção musical, serão analisadas as letras da 
autora, utilizando-se como metodologia a análise crítica do discurso. As fontes 
utilizadas foram o seu site oficial e vídeos  disponíveis na internet.  
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INTRODUÇÃO 

             Quem aponta a Bahia como “uma grande produtora disfarçada de Estado” 

talvez tenha razão, mas há talentos baianos longe da popularidade. Muitas artistas 

não são contempladas pela mídia, mesmo com a história de vida em prol da arte. 

Com este texto apresento a trajetória de uma compositora e cantora baiana 

reconhecida internacionalmente, entretanto pouco conhecida no próprio país. 

Discuto a condição da mulher-artista na grande Salvador sendo fiel a um repertório 

musical da cultura clássica, como é o caso de Sylvia Patrícia Cézar Pires Valença, 

ou simplesmente Sylvia Patrícia. 

Os espaços destinados às mulheres artistas são restritos, historicamente as 

produções de autoria feminina não eram vistas como merecedoras de créditos, a 

não ser amparadas por uma figura masculina, seja o pai, irmão, marido ou tutor. 

Qual a mudança ocorrida neste cenário?  

Salvador com suas belas praias e velhos casarões, inegavelmente é um 

espaço turístico, para alguns é a cidade imaginada (GUERREIRO, 2005). Mas, é 

através do turismo cultural que a imagem da cidade se expande nacional e 

internacionalmente. Uma cultura que tem a música uma forte e rentável aliada.  

Muitas artistas baianas se apresentam regularmente, em casas de shows, 

para grupos seletos. A cantora e compositora Val Carvalho é um exemplo, tem 

músicas gravadas por bandas conhecidas no país, porém a sua fama é limitada aos 

freqüentadores desses espaços. No Rio Vermelho, Clara Marciel através do projeto 

“Clarear” divulga suas composições, com isso, é mais uma voz feminina que não 

aparece nas rádios e emissoras de televisão. 

Sylvia Patrícia é mais um caso de “descaso” com a cultura musical de autoria 

feminina, apesar da notoriedade fora do país, para muitos ela é desconhecida no 

Brasil. Daí o impasse, ou mercado cultural baiano vem cada vez mais se fechando 

para as músicas clássicas ou as implicações estão direcionadas à mulher 

compositora, em qualquer uma das opções o problema passa pelas relações de 

poder. 

  A década de 80 foi marcada por uma sucessão de bandas de rock invadindo 

o país. Os ritmos das baterias de “Barão Vermelho”, “Legião Urbana”, “Engenheiros 

do Havai”, “Biquini Cavadão”, “Camisa de Vênus” e “Titâs” disputavam as paradas 
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de sucesso com os baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil.  Nesta efervescência 

cultural, surgiu na Bahia, o axé music, uma mistura de vários ritmos que contagiou o 

público.  O axé foi o convite que “eletrizou” e conduziu o público baiano aos locais de 

shows. Em contrapartida, muitas vozes femininas e violões permanecem silenciados.  

As artistas baianas consagradas no país se dedicam ao axé music, bem 

representadas pelo trio; Margareth Menezes, Daniela Mercury e Ivete Sangalo.  No 

entanto, com seis CDs gravados no país e participação em várias coletâneas 

nacionais e internacionais, desde o final da década de 80 quando lançou o primeiro 

CD, Sylvia Patrícia faz turnês em países europeus, na América do Norte e Japão, 

mas no Brasil pouco se promove e desfruta das suas canções.  

Sylvia Patrícia tem cinqüenta e três composições gravadas, dentre elas, vinte 

e uma são autorais. Dona de uma voz invejável ela consegue unir o jazz, a bossa 

nova, rock e blues.  Diplomou-se em Música pela Faculdade Paulista de Arte e tem 

uma vasta experiência em violão, guitarra e regências clássicas. Talento musical 

despontado desde os seis anos de idade, quando recebeu de seu pai um violão. Ela 

além de compositora e cantora é uma instrumentista com um currículo inconfundível.  

Essa invisibilidade da cultura clássica produzida por uma mulher-artista nordestina é 

proposital? 

Apesar da luta pelos direitos femininos terem persistido até hoje, e terem tomado 

diversas formas de combate, ainda é visível a submissão da mulher e a violência 

moral e física sofrida por ela... Mas ao contrário do que muitos pensam, não é 

somente o homem o único responsável pela manutenção de concepções 

conservadoras que pregam o machismo. São ditadas pela mídia as roupas a serem 

usados, os lugares a serem freqüentados, os programas de televisão a serem 

assistidos, enfim uma toda uma linha comportamental a ser seguida, anulando assim, 

o poder da seleção e da crítica. 

LISBOA, 2004 (grifo meu) 

 

Assim, pretendo analisar quatro canções de Silvia Patrícia (Vida de 

artista/1989, Desculpas/2003, Na memória/1989, Se você quiser/1989) embasada 

na abordagem teórico-metodológica da ADC. Em seguida fazer um breve relato da 

participação da artista no cenário baiano e as contribuições do Feminismo _ como 

movimento social, para visibilização dessas mulheres artistas.  

 

1.   A CANÇÃO CLÁSSICA DE SYLVIA PATRÍCIA 

 A cultura baiana precisa orgulhar-se dos talentos contemporâneos, a Bahia 

da compositora, cantora e instrumentista Sylvia Patrícia precisa ser a mesma de 
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outrora, pluralizando a sua cultura musical. Sylvia Patrícia é dona de uma voz 

sedutora, ela mescla o jazz, blues, com um toque de rock e bossa nova suas 

composições inspiram a sedução.  

Canções capazes de contar histórias de/para mulheres como é o caso de 

“Vida de artista”. Qual a mulher que opta por essa profissão e não sente algumas 

perdas e cobranças sociais? Agenda a ser cumprida, família distante, concorrência 

desleal, desencontros pessoais, amores desfeitos...  Situações presentes em “Vida 

de artista”, 1989 gravada pela Sony Music. 

Se um dia eu descubro 

Que o erro foi meu 

Que eu não sei de nada 

Quem sumiu primeiro? 

Mas eu acreditava  

No nosso futuro 

Eu juro 

As vezes digo para mim 

Atrás de cada por do sol 

Sempre procuro alguém 

Se um dia eu pensasse 

Quanto tempo passou 

A quanto a vida me leva 

E quantas vezes eu vou 

Mas eu acreditava  

Em nosso futuro 

Eu juro  

Ainda procuro alguém 

Se não tem eu invento 

Mas no fundo nós somos sós 

Sós com os nossos sons 

E tudo que a gente compõe 

Nossos sonhos não são 

Cada noite num hotel 

Parece a última 

Entre a terra e o céu 

Eu sempre quis saber 

Dizer o que é real. 

Se a vida não quis 

O tempo pode querer 

E tem mais coisas entre nós 

Que entre a terra e o céu 

Entre a terra e o céu. 

( grifo meu) 

 

Vejo “Vida de artista” dividida em dois momentos distintos: primeiro, ao iniciar 

a canção há angústia na voz lírica já que a esperança de conciliar o profissional com 

o pessoal é desfeita, marcado por “Quem sumiu primeiro?” “Mas eu acreditava/ No 

nosso futuro/Eu juro,” “A quanto a vida me leva/ E quantas vezes eu vou”. No 

entanto o final de “Vida de artista” mostra que apesar das perdas, a obra continua 
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intacta, a artista é a sua arte, juntas se complementam. Aponto esse como o 

segundo momento, porque mesmo consciente da solidão, a fantasia prevalece em 

“Ainda procuro alguém/ Se não tem eu invento/ Mas no fundo nós somos sós/ Sós 

como nossos sons” 

 É imprescindível, porém não perder de vista como as artistas baianas se 

situam neste cenário, final da década de 80, um período marcado por conquistas 

políticas de repercussão mundial, como a queda do muro de Berlim. A Bahia ganha 

um ritmo arrojado e exótico e com forte influência de grupos minoritários. É o axé 

music que surgiu com o rótulo de “cara da Bahia” ou  “megafenômeno  baiano”, 

mesmo porque, 

A Bahia da década de 80 foi o palco de um dos fenômenos musicais mais 

controversos do Brasil, efetivamente calcado na estética afro e carnavalesca da 

Bahia... é a  etnia a favor da construção de identidade de um povo, dentro de um 

contexto musical baiano esta identidade está muitas vezes fundida num 

essencialismo étnico veiculado pelas músicas que soam como  hino de celebração  a 

baianidade. 

PEREIRA, 2005 

 

Não resta dúvida que ao consagrar um ritmo em detrimento de outros, as 

artistas baianas passaram a ter um divisor: axé music. Infelizmente, a cultura tão 

plural foi se dissipando. Empresários versus produtoras almejam lucro imediato. E se 

o povo influenciado pela mídia aderiu ao axé music como representação cultural 

baiana, é a cultura que há mais de vinte anos vem sendo propagada através dos 

programas televisivos. 

  A Sony Music foi a primeira gravadora a investir no talento de Sylvia 

Patrícia, e desde então a artista passa por outras gravadoras. Em 1992 a Warber 

Music, 1998 com o CD intitulado “Tente viver sem mim” foi a Speciarias Music, 

contrato que se estendeu até 2006, momento da Lua Music, gravadora atual. 

A busca é constante em algumas músicas de Sylvia Patrícia, observe a 

canção “Na Memória” também gravada em 1989. A artista faz associações positivas 

em relação o dia ao lado de alguém através das palavras “festa” e “babo” e quando 

há um distanciamento desse “alguém”  o cenário é modificado e marcado com o 

“nada”. Ela inicia assim; 

Todo dia junto 

Dizem até que viram o meu lugar 

Do seu lado 

Todo dia é festa 

Bebo o seu perfume 
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E babo 

... 

Todo dia é muito 

Todo dia a gente 

E nada 

  

 As lembranças ficaram na memória, um relacionamento interrompido, mas 

capaz de provocar inquietação, o cheiro do perfume continua presente, da mesma 

forma que o “lugar” estava marcado, mas ao conscientizar-se da ausência, percebe 

que há algo melhor a ser feito: guardar na memória. Pois através de,  

O melhor nem tanto é o fim da estória 

É o seu lugar na memória 

E cai a madrugada 

Chove de repente 

Para não sentir vazio 

Eu deixo tudo ligado...  
 

         É dado um direcionamento para suprir a solidão, preencher os vácuos. Ligar 

todos os aparelhos para ter a sensação da presença de alguém. Há um 

inconformismo latente na canção, como se cada dia a esperança de um retorno vai 

se desfazendo. Com isso o “todo dia” passa a ser “muito” e como consolo, as 

lembranças na memória. 

         No entanto é em “Desculpas” parte do quarto CD lançado em 2003 pela 

Speciarias Musicais, que o final de um relacionamento afetivo é bem marcado. 

Nesta canção são enumeradas as desculpas dadas por um homem para justificar as 

constantes ausências. Assim a canção faz jus ao título ao apontar: o expediente 

extra, o bar, pneu furado, descaso com o horário, as “paqueras” confira o início: 

Você vive dizendo: ela nasceu para você... 

Mas quando é para valer 

Vai e deixa na mão 

Muitas noites saindo 
Dando bola para as outras 

Para chegar de manhã 

Disfarçando a fome 

Ou sempre com mais fome 

E as desculpas 

 

É interessante como a canção consegue captar toda a tensão do fim de um 

relacionamento. Quando vem a tona a verdade e a mulher toma a decisão da 

separação, há uma incredulidade por parte do homem. E a partir daí ele passa a 

buscar um responsável pela separação, qualquer coisa pode tê-la motivado a ter 

esse tipo de reação, menos ele. 
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Só que você é louco 

De pensar que garotas 

Nunca sentem nervoso 

Nunca vão te ferir 

As mentiras acabam 

Um dia as coisas mudaram 

Ela não sente remorso 

O ódio vem sem perdão 

Quem sabe o que te espera ? 

O chão, um apart-hotel ou um hospital? 
Você olhos abertos 

Custando acreditar no que aconteceu 

Desculpas não saram 

Desculpas não curam 

Você se perguntando 

Foram os anos 60? 

Foi a pílula, o hormônio 

O que aconteceu? 

                            (grifo meu) 

 

O que aconteceu?! As “desculpas” não funcionaram mais. A mulher retratada 

em 2003 deixa de lado a passividade e toma decisões. É impressionante como a 

composição de Sylvia Patrícia consegue retratar a condição de muitas mulheres que 

ouvem constantemente desculpas iguais a essas. A voz questionadora que ecoa, 

apresenta-se machista, acusar a mulher de quê? Como os anos 60 se encaixam 

nesta situação? Marcado pela segunda onda do feminismo, muitas reivindicações 

aconteceram em todo o mundo, segundo Costa; 

 

Os anos 60 foram marcados internacionalmente por uma intensa onda contestadora. 

Foram os movimentos pacifistas contrários da guerra do Vietnam, as lutas ante-

racistas e a rebelião ao “american way of life” nos Estados Unidos. O movimento 

estudantil que varre vários países da Europa questionando as velhas estruturas 

autoritárias do sistema educacional, a desilusão pós-socialismo e a crítica ao 

stalinismo, o movimento hippie, etc. É dentro desse contexto que ressurge o 

movimento feminista internacional. Ressurge no sentido de renascer após algumas 

décadas de desmobilização pós conquista do direito de voto e um conjunto de 

direitos civis na maioria dos países chamados ocidentais  

COSTA, 2009. 

 

 

O repertório musical de Sylvia Patrícia traz a voz de autoria feminina com 

muita precisão. Como o intuito do artigo é analisar essas canções sob a abordagem 

teórico-metodológica da análise de discurso crítica, embasada na proposta  

faircloughana, atento-me para as ideologias, a linguagem empregada e o poder que 

alicerça essa linguagem. Fecho essa primeira seção com a canção “Se você quiser” 

gravada pela Sony Music em 1989. Nela, aparece a voz que apela para uma 

segunda chance. Ao relacionar com “Vida de artista,” nota-se como o vazio ganha 
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forma paralelo ao caminho seguido de obstáculos: o distanciamento da pessoa 

amada, as mentiras, a ilusão e o desejo de reconciliação estão bem acentuados 

através de; 

Meu bem eu sei que essas últimas páginas 

Não foram boas 

Nem pra você nem pra mim 

Um grande amor não é o que mais diz 

Mas o que te faz esquecer de ouvir 

Agora eu sei 

Eu me enganei demais 

E por onde eu passo 

Só tem mentira 

Hoje eu insisto 

Vê se volta pra mim 

E dessa vez não vim falar do tempo 

Nem discutir sobre as notícias mais recentes 

E pouco importa as opções de investimento 

Ou se já chove há mais de um mês 

É do seu lado que eu quero estar 

Não tem suspense 

Tem todo clima 

Pr' um happy end 

Ou pr' um passeio ao luar 

Se você quiser 

Não vai ter fim 

Se você quiser 

Não tem mais fim 

(grifo meu) 

 

 

A trajetória da vida de uma artista é bem atribulada, além da concorrência 

desleal, ela terá que conviver com a falta de privacidade através das falsas notícias, 

bem marcada em “E por onde eu passo/ Só tem mentira”. Contudo, chamo a 

atenção para a representação de mulher nessas canções. Enquanto no final da 

década de 80, a voz feminina clama por reconciliação, pois precisa de uma presença 

masculina para sentir-se bem, a representação de mulher do século XXI não aceita 

mais as desculpas em ser “segunda opção” e reconhece que “um dia as coisas 

mudaram” e “ela não sente remorso” em seguir adiante. 

 

1.1 O FEMINISMO E A PRODUÇÃO BAIANA DE AUTORIA FEMININA  

          Muitas mulheres em um passado recente não desenvolviam atividades 

consideradas exclusivas para homens.  Enquanto eles desfrutavam dos espaços 

públicos, as mulheres permaneciam nos ambientes domésticos, atuando como mãe, 

esposa, guardiã dos filhos e do lar.  
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          Como romper padrões sociais calcificados? Mudar a trajetória das mulheres 

na história não foi uma luta fácil e rápida. Utilizo-me de algumas linhas para retomar 

de forma amadorística contribuições do feminismo para o ingresso e permanência 

de mulheres no espaço público, fortalecendo assim a afirmação identitária dessa 

categoria de análise. Uma luta comemorada a cada conquista, das mais simples as 

mais complexas como o cargo de uma presidência, por exemplo, vale ressaltar que, 

 

Até chegar aí, foi um longo e muitas vezes tortuoso caminho de mudanças, dilemas, 

enfrentamentos, ajustes, derrotas e também vitórias. O feminismo enfrentou o 

autoritarismo da ditadura militar construindo novos espaços públicos democráticos 

ao mesmo tempo em que se rebelava contra o autoritarismo patriarcal presente na 

família, na escola, nos espaços de trabalho e também no Estado... rompeu fronteiras, 

criando novos espaços de interlocução e atuação em especial, possibilitando o 

florescer de novas práticas, novas iniciativas e identidades feministas. 

 COSTA, 2005 

 

 LACOSTE (2007) aponta alguns carcereiros da mulher colonial, entre eles, o 

pai e o marido. No entanto a minha discussão se direciona para as mulheres artistas 

contemporâneas que decidem escrever as angústias e sonhos, impondo um ritmo 

próprio. Quais cárceres e carcereiros essas mulheres encontram pela frente? E 

quais estratégias utilizadas para escaparem dessas prisões?  Não resta dúvida que 

o Feminismo, como movimento social, libertou “prisioneiras” silenciadas da história, 

dando-lhes voz e vez através de suas produções antes, negadas. 

Muitas produções artísticas de autoria feminina não são de domínio público. 

Nos velhos baús “vidas de artistas” foram tecidas e anuladas. Na Bahia, através das 

pesquisas feitas pela professora Dra. Ivia  Alves,  escritoras como Amélia Rodrigues, 

Lina Villar, Maria Augusta Bittencourt, Honorina Galvão, Carmosina Uzel, Maria 

Augusta de Guimarães entre outras, tiveram parte de suas produções divulgadas.  

Artistas vão surgindo, mas anônimas em alguns espaços de poder, como o da 

mídia impressa e televisiva, mas a tecnologia da internet faz com que essas 

produções de autoria feminina possam servir de estudos e circular pela rede. 

Enquanto algumas escritoras ganham fama imediata na terra natal, outras passam 

despercebidas e às vezes só conseguem o reconhecimento em territórios alheios. 

Na fala da professora pesquisadora Ivia Alves, 

 

O próprio descaso da comunidade com seus artistas independente do critério que se 

use, independente da ideologia que se abrace , são eles que podem expressar o seu 
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tempo _ fez apagar uma outra forma de olhar o mundo, de questionar os fatos, de se 

inserir e posicionar-se na sociedade.  

ALVES, 2001 

 

Assim, a sociedade capaz de agregar tantos valores, ditar modas, incorporar 

culturas e aliar-se à mídia, precisa ser capaz também de perceber o quanto é 

violento e excludente as alianças com produções consagradas por conta dos 

investidores. A televisão e emissoras de rádios devem propagar a arte seja 

considerada periférica ou erudita, sem negar o direito do povo de conhecê-la. 

 

2.    SYLVIA PATRÍCIA E RECEPÇÃO CRÍTICA 

 

O feminino é a voz reprimida pela dominante de identidade, que codifica o social na 

chave patriarcal... 

RICHARD,2002. 

 

 

 A assimetria de poder entre os sexos opostos é notória. Geralmente o 

homem incorpora atividades compatíveis com a “função” assumida, fruto de um 

sistema patriarcal, restando à mulher desvencilhar ou assumir ações rotineiras nos 

espaços domésticos, como “destino” a ser cumprido. Para Safiotti, 

 
A ideia de que a missão da mulher é o casamento e a procriação conduziu não 

propriamente a uma qualificação da força de trabalho feminina, mas a uma 

especialização que destina as mulheres das camadas intermediárias da sociedade às 

ocupações subalternas, mal remuneradas e sem perspectivas de remuneração. 

                                                SAFFIOTI, 1969. 

 

 A evolução intelecto-cultural da sociedade parece não caber mais delimitação 

de espaço por questões étnicas, sexuais, religiosas... No entanto há novas formas 

de controle de acesso e permanência em determinados lugares. A mídia assume 

esse papel com muita precisão; ditando modas, costumes, valores, culturas e 

ideologias.  

O que a imprensa televisiva brasileira tem feito para divulgar as produções de 

artistas como Sylvia Patrícia?  É certo que a estréia da cantora foi marcada com 

prêmio Sharp Music como artista revelação/1990. E depois? 

Contradição à parte, fora do país, a receptividade às canções de Sylvia 

Patrícia é bem positiva.. Após a participação da cantora no Harlem Jazz Club o 

jornal espanhol em letras garrafais destaca “SYLVIA PATRICIA: De les platges de 
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Bahia al Harlem” e no texto aponta Sylvia Patrícia como uma das vozes emergentes 

da música popular brasileira. 

           A mídia espanhola durante uma temporada de dois meses, em Tarifa, 2007, 

traz a manchete “RITMOS BRASILEÑOS EN TARIFA” que enaltece o trabalho da 

baiana. Ainda no mesmo ano em território espanhol Sylvia Patrícia sentiu-se em 

casa, 18º Festival de Jazz, em Barcelona, foi convidada de Carlinhos Brown no 

Festival de Pueblo Español, shows e elogios continuam. Sylvia Patrícia fez a 

performance  de abertura da exposição “Andante – espaço de trânsito” do artista 

plástico gaucho Júlio Castro, no Centro Português de Serigrafia, em Portugal, sendo 

alvo da crítica através do jornal “Atlantis”. 

Em 2008 foram mais de 12 shows na Espanha, tanto que ganhou o título 

através do jornal L’aparador “SYLVIA PATRÍCIA: La calidesa de la bossanova”. Em 

Barcelona foi a única brasileira convidada do Festival “Mujeres abriendose caminos” 

no auditório Cajá de Madrid.  

Não sabe se a Europa conquistou Sylvia Patrícia ou o inverso aconteceu, é 

fato, a compositora baiana tem grande familiaridade com o público da Holanda, 

Itália, Espanha, Portugal. Os caminhos continuam sendo abertos em Chicago, 

Canadá, Japão e também nos Estados Unidos. Em 2009 duas gravadoras 

canadenses escolheram a música “Outro inverno” para compor coletânea de voz 

feminina. Neste mesmo ano, após Sylvia Patrícia protagonizar o BrasilFest como 

atração internacional no Seattle Center House Stage em Washington, o 

reconhecimento veio a seguir, a cantora foi entrevistada pelo jornal Spinner e 

convidada para o Festival SXSW, Texas e shows em  Chicago. 

 A trajetória da recepção crítica para as composições dessa baiana é bem 

marcada pela imprensa internacional, só a música “outro inverno” lhe rendeu a 

participação em oito coletâneas internacionais aproximando-se da canção “Ilusão” 

com nove participações fora do país. Também nove são as coletâneas nacionais. 

Mas, o que a imprensa nacional tem a falar?  

A baiana Sylvia Patrícia já tem estrada na música brasileira, sempre mostrou estilo e 

personalidade tanto como compositora como intérprete. Radicada em Salvador está 

fora do mundo do axé e dos blocos. Ela desenvolve uma linguagem do samba, pop e 

rock com muita competência. Como nesse samba que lembra os melhores momentos 

dos Novos Baianos, mas é totalmente Sylvia Patrícia. 

Site Oficial Sylvia Patrícia – atribuído a Nelson Mota 
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Conforme o site oficial da cantora, o Jornal O Estado de São Paulo (sd), 

através do jornalista Lauro Lisboa Garcia refere-se a ela como dona de “voz 

sedutora que vem do rádio”. Já Maurício Kubrusly vai além ao declarar que Sylvia 

Patrícia é autora de “versos raros para melodias anti-convencionais.” Para o talento 

da artista o olhar da imprensa brasileira continua bem tímido, opondo-se a 

estrangeira que não lhe poupa elogio. 

 

CONCLUSÃO 

Sylvia Patrícia segue a sua turnê mundo a fora, uma baiana que o Brasil 

ainda não descobriu. A luta em divulgar a arte de autoria feminina é uma constante. 

Em 2002, cria em Salvador o Studio Tubo de Ensaio – uma estação de áudio digital, 

para qualificar e facilitar a circulação das próprias produções e também das amigas 

artistas conterrâneas. Outro projeto de Sylvia foi a criação do trio LeS,  resultado da 

união com as instrumentistas LanLan e Erika Nandi. 

 No final da década de 80 o muro de Berlim veio abaixo, um ritmo musical 

entra para a história da cultura baiana e surge Sylvia Patrícia, prêmio Sharp de 

Música/1990 artista revelação. Será que o prêmio não foi suficiente para derrubar 

outros “muros” bem mais resistentes que existem contra as mulheres artistas? Bem, 

basta ligarmos o rádio ou a televisão, eis a resposta. 

Enquanto os produtores musicais continuarem pensando em lucro financeiro 

imediato, a tecnologia da internet abre a possibilidade para um lucro cultural 

duradouro. E é através dessa porta que as canções clássicas de Sylvia Patrícia 

circulam dentro e fora do país ganhando novos ouvintes. 
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