


Wagner Barbosa
Professor Certificado do Método SpeechLevelSinging.

Nascido em Curitiba, Wagner Barbosa começou estudando violão popular aos 9 anos de idade. Mais tarde 
violão clássico por 5 anos. Formou-se em Engenharia Elétrica em 2004. Ainda em Curitiba formou-se Espe-
cialista em Música Popular Brasileira em 2005 pela Faculdade de Artes do Paraná. Em 2006 mudou-se para 
São Paulo com intuito de se aperfeiçoar no violão popular no Centro de Estudos Músicais Tom Jobim obtendo 
sua certificação após 4 anos de estudos com lendas da música brasileira. A descoberta do método Speech Level 
Singing se deu em uma das suas viagens a Europa, há 4 anos atrás, e nunca mais cessou. Wagner tem, frequen-
temente, feito aula diretamente com Seth Riggs (preparador vocal de Stevie Wonder, Micheal Jackson, George 
Benson) e também com os demais diretores/mestres da técnica Spencer Welch, Greg Enriquez, Jeffrey Skou-
son. O que Wagner trará a Salvador é um método inusitado e eficiente pois trabalha com “cause and effect”. O 
professor certificado vai direto ao ponto, aplicando o exercício exato para balancear sua dificuldade! Se trata 
da técnica vocal fundamentada nos conhecimentos médicos e científicos mais modernos.
 
Wagner já fez shows e ministrou workshops e aulas na França, Bélgica, Estônia, Polônia e Argentina. 
Além, é claro, de muitos shows e festivais pelo Brasil.

Curso de Técnica Vocal

Conteúdo
Iniciantes 
 
(pessoas que estão iniciando seu trabalho vocal, não cantores com intenção de começar a cantar)
 
Grupo: 4 a 10 pessoas (possibilidade para vaga de ouvintes)
 
Carga horária 2h
 
Conteúdo:
 
Fisiologia da voz, 
 
Entendimento dos registros da voz, 
 
Entendimento da qualidade da emissão (fechamento das cordas vocais e falseto),
 
Métodos de estudo (como otimizar o tempo de estudo),
 
Preparando seu material (como um cantor deveria ter suas partituras, métodos, etc).
 
Prática: Alguns alunos (todos se possível) terão uma parte de análise da parte técnica focada em sua própria 
voz. Conseguindo assim comparar a primeira parte, mais teórica, com o próprio material vocal.
 



Informações: 71- 3494- 3023
escoladecanto@anapaulaalbuquerque.com

Escola Baiana de Canto Popular

Intermediário
 
(cantores em geral, pessoas que estejam estudando/desenvolvendo seu próprio repertório tendo tido ou não 
aulas formais de canto)
 
Grupo: 4 a 10 pessoas (possibilidade para vaga de ouvintes)
 
Carga horária 2h

Conteúdo:

Fisiologia da voz, 
 
Entendimento dos registros da voz, 
 
Entendimento da qualidade da emissão (fechamento das cordas vocais e falseto),
 
Métodos de estudo (como otimizar o tempo de estudo),
 
Preparando seu material (como um cantor deveria ter suas partituras, métodos, etc).
 
Prática: Alguns alunos (todos se possível) terão uma parte de análise da parte técnica focada em sua própria 
voz. Conseguindo assim comparar a primeira parte, mais teórica, com o próprio material vocal.
 
Prática de repertório (como se apropriar do repertório, seja ele qual for)
 
Aulas individuais
 
As aulas individuais vão trabalhar a técnica SLS em nível aprofundado. Cada aluno terá atenção especial em 
relação a como resolver suas dificuldades vocais. Dessa forma entender os melhores caminhos/exercícios 
para destravar regiões difíceis ou alcançar agudos/graves com mais liberdade e sem esforço!


