
Naiara Lira 

A cantora, compositora e produtora     
cultural começou a carreira musical aos      
17 anos de idade e logo de início passou         
a ser sua própria produtora na maioria       
dos shows e eventos que realizava.  

Atualmente Naiara tem sua própria     
produtora “Lira Produções” e é     
responsável por alguns projetos, como     
a a elaboração e lançamento do livro       
“Navio Negreiro e Outras Histórias”, a      
comemoração dos 25 anos do programa      
“Cult 22” da Rádio Cultura, a exposição       

do pintor Aldo Grau e o primeiro disco do flautista Sérgio Morais entre outros.  

. 2020 

- Foi Produtora Musical da banda do bloco de carnaval brasiliense “Sereias Tropicanas”, bloco              
com em torno de 27 mil foliões. 

. 2019  

- Em fevereiro co - produziu a turnê de 5 shows do Duo Camboatá, duo de música e teatro,                   
pelas feiras e praças do DF: Candangolândia, Vila Planalto, Núcleo Bandeirante, Cruzeiro e Vila              
Telebrasília. 
- Em maio produziu lançamento e prensagem do disco “Moínho” da baixista e compositora              
Paula Zimbres sendo responsável tanto pela prensagem do disco quanto pelos shows de             
lançamento. 

- Em julho e agosto produziu a temporada do espetáculo “A Empregada da Sufragista”, peça de                
roteiro e direção da própria produtora com temporada de 4 apresentações e lotação máxima,              
apresentada como parte do projeto Teatro Bar, no Canteiro Central. 

- De agosto a novembro produziu temporada do espetáculo “Auto da Catirina” peça de cordel               
infantil que visitou 5 escolas públicas do Distrito Federal. 

- Em setembro produziu temporada de shows e gravação de DVD do guitarrista Eudes              
Carvalho. Ainda em setembro produziu a gravação e lançamento na internet de dois singles da               
cantora Martha Freitas em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e o              
lançamento do mini documentário do Duo Camboatá durante encontro de food trucks no             
estacionamento da CLN 206, Macarrão na Rua. 

- Em outubro lançou o “DVD Casa da Música” projeto idealizado, produzido e dirigido por               
Naiara Lira. 

. 2018  

Produziu o disco e lançamento do disco “Passos no Choro” da flautista Ana Cesário. 

. 2017  

- Produziu turnê de 10 shows do disco “Candango” do saxofonista Felipe Vieira, pelas              
rodoviárias e feiras da Ceilândia, Gama e São Sebastião, além de shows no Teatro dos               
Bancários em parceria com 8 e o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV). 



- Em parceria com a produtora “Epifania Espaço Literário”, produziu evento de relançamento             
de cinco títulos do escritor angolano Artur Arriscado, além de várias doações feitas para              
comunidades quilombolas e bibliotecas públicas.  

. 2016 

- Produziu a publicação e lançamento do livro “Da Natureza dos Muros”, da poetisa Laura               
Moreira.  
- Co- produziu o disco “Paisagem Sonora” do guitarrista Eudes Carvalho, lançado em junho no               
Clube do Choro de Brasília.  
- Foi assistente de produção da Ópera “Lucia Lammermoor” que estreou em outubro de 2016               
na Funarte. 
- Co- produziu o disco “Primeiro Impacto” da cantora Virgínia Feu Rosa, também lançado em               
outubro no Teatro Eva Hertz no Shopping Iguatemi.  

. 2015 

Produziu a estreia do Duo Camboatá em Sydney, Austrália, como participação no Brazilian Day              
da cidade.  

. 2014  

Foi assistente de produção no evento “Bandolim Solidário”, evento do instrumentista Hamilton            
de Holanda que contou com a participação da cantora Rosa Passos.  

. 2013 

- Em agosto, produziu a gravação e lançamento do seu primeiro disco autoral “Retalhos”,              
lançado na cidade de Novi Sad, Sérvia durante a quarta edição do festival “Dani Brazila” além                
de ter participado como co-produtora do festival em si, organizando a ida de artistas e a                
apresentação de workshops. 
- Em setembro, produziu e dirigiu o videoclipe da canção, de sua autoria, “Petrovaradin”,              
gravada em Novi Sad, Sérvia 
- Em novembro, produziu, juntamente com Raí Marques, o lançamento do disco no Clube do               
Choro de Brasília. 

. 2012  

- Em janeiro co-produziu sua própria turnê musical nas cidades de Rotterdam e Schiedam,              
Holanda.  
- Em agosto produziu sua ida, juntamente com dois músicos, para a terceira edição do festival                
de brasilidades “Dani Brazila” (Dias de Brasil), na Sérvia.  

. 2011  

- Assumiu a co-produção do acordeonista Sivuquinha de Brasília. 

Formada em Letras Português pela Universidade de Brasília (UnB) e em Música pela UniSaber,              
é graduanda do Bacharelado em Artes Cênicas na UnB Naiara morou dois anos nos Estados               
Unidos, adquirindo inglês fluente e desenvolvendo grandemente o espanhol estudado na           
faculdade, tendo vivido por três meses no Texas e trabalhando exclusivamente com latinos.  

 

Contatos: 

www.naiaralira.com.br 
producaonaiaralira@gmail.com  
+55 61 98148 5793 
 

mailto:producaonaiaralira@gmail.com


Mídia  

 





 



 



 



 



 
 





Produção de discos 
 

 

 
 
Jurada 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartazes 

 
    ↑ Em 2012 Naiara alterou seu nome artístico de “Morena” para “Lira” 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 

 
 



 



Diplomas, Certificados, Convites e Agradecimentos



 
 

 
 



 
 
 
 



 


