
Naiara Lira 
 

 

Naiara Lira teve seu 

primeiro contato com a 

música aos 5 anos de idade 

quando começou a estudar 

piano erudito. A partir daí, 

foi aluna da Escola de 

Música de Brasília e se 

profissionalizou em canto 

popular. 

 

Dividiu o palco com 

músicos renomados como 

Bibi Ferreira, Myrlla 

Muniz, Maurício Carrilho e Jorge Mautner, além de já ter cantado em importantes 

bares e casas de shows da cidade como o Clube do Choro, Café da Rua 8, Fulô do 

Sertão e Feitiço Mineiro, eventos com a ex-presidenta Dilma Rousseff, entre outros. 

 

Em 2011 abriu o show do violinista, cantor e compositor da “Tropicália” Jorge 

Mautner em evento promovido pelo Açougue Cultural T-bone.  

 

Em 2012 lançou sua carreira no exterior com o show “Um pouquinho de Brasil” nas 

cidades de Rotterdam e Schiedam, Holanda, a convite da ex prefeita jovem da 

cidade a brasileira Andrea Moreira. No mesmo ano, a convite da organização do 

festival “Dani Brazila” (Dias de Brasil), a cantora esteve na Sérvia participando da 

terceira edição do festival. http://www.danibrazila.org. 

 

Em meados de 2012 a cantora alterou seu nome artístico de Naiara Morena para 

Naiara Lira e iniciou as gravações de seu primeiro álbum “Retalhos”. Em 2013 o álbum 

foi lançado durante o festival Dani Brazila, Sérvia, e em seguida no Clube do Choro 

de Brasília.  

Em setembro de 2015 a convite do BRACCA (Brazilian Comunity Council of Australia) 

a cantora estreou “Camboatá”, show de sua autoria que apresenta com a cantora 

Mabô, na época ainda com três integrantes. O grupo se apresentou durante o 

“Brazilian Day” de Sydney, Austrália. Camboatá é um espetáculo de música, dança, 

teatro e poesia que trata das temáticas mulher, negritude e capoeira.  

Em fevereiro de 2018 lançou “Eu Preciso de um Drama”,  um show performático onde 

se apresenta em parte com sua dragqueen “Tóxica” e é acompanhada pela pianista 

travesti Flô Furacão cantando canções dos mais diversos estilos, sempre focando no 

drama. O show foi lançado no Teatro Dulcina de Morais. 

http://www.danibrazila.org/


Contatos: 

Naiara Lira 
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www.naiaralira.com.br 
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