
NAIARA AZEVEDO 

 

A cantora Naiara Azevedo, de 32 anos é 
intérprete e compositora que ganhou projeção nacional 
há cinco anos, quando lançou o hit “50 reais”, em 
parceria com a dupla Maiara e Maraísa. 

Na carreira musical, já soma sete DVDs 
lançados e já perdeu as contas de quantas músicas 
gravou, boa parte delas, inseridas no contexto da 
sofrência, retratando histórias de traições e 
relacionamentos frustrados. 

A cantora se consagrou no ‘feminejo’ e hoje, Naiara Azevedo, cumpre uma agenda 
intensa, percorrendo os quatro cantos do Brasil. Agora, fez uma pausa na carreira para se 
aventurar no reality conhecido como BBB. 

Naiara de Fátima Azevedo Morais nasceu na cidade de Farol, no interior do Paraná, mas 
hoje vive em Goiânia. Criada no sítio da família com tios, primos e avós músicos, teve, desde 
pequena, influência sertaneja. 

Deixou a cidade natal aos 18 anos para cursar faculdade de Estética e Cosmetologia, 
área em que também fez pós-graduação. Em meio aos estudos, trabalhou como garçonete e 
fazendo pequenas apresentações em bares. Em 2012, mudou-se para Londrina com o desejo de 
viver da música e, no ano seguinte gravou seu primeiro DVD. 

Aliás, ela alcançou o grande público em 2016 com o hit “50 reais”. Em 2018, participou 
do quadro ‘Show dos Famosos’, no ‘Domingão do Faustão’. No mesmo ano, foi indicada ao 
Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, por “Contraste”. Com 11 
anos de carreira, já chegou a fazer 32 shows em um mês. 

 
CARREIRA 
 

Em suma, a carreira da Naiara começou de 
forma despretensiosa. Para responder uma música 
da dupla Carlos & Jader, que, segundo ela, 
passava uma visão totalmente negativa da mulher, 
Naiara compôs uma música em resposta a essa 
que foi feita e postou no Youtube. 

Como a música da dupla se chamava “Sou 
foda”, a versão feita pela Naiara, batizada de 
“Coitado”, era o inverso do que dizia a música, e 
tratava de fortalecer o ponto de vista feminino. 
Aliás, através da música postada no Youtube 
acabou ganhando a alcunha de “Naiara Azevedo, 
defendendo a mulherada”. 

Apesar do sucesso ter acontecido de forma 
“surpreendente”, a Naiara sempre gostou de cantar, fazendo isso desde pequena. Como sua 
família é repleta de música, o gênero que cresceu ouvindo foi o sertanejo, não por menos, seus 
ídolos na música são nada mais nada menos que Chitãozinho e Xororó. 

No ano de 2013 gravou o seu primeiro DVD, em Londrina. Cerca de 3 anos depois, em 
2016, se casou com o empresário Rafael Cabral e se mudaram para Goiânia, berço do sertanejo 
no país, já visando dar um novo rumo na sua carreira. 



Foi quando lançou o seu novo projeto, “Totalmente Diferente”, que tinha como carro-
chefe a música “50 reais”. A música estourou no país, sendo uma das mais tocadas no Brasil 

Nas redes sociais, a cantora coleciona os impressionantes números, comprovando: 
 Instagram: 7.5 milhões 
 Facebook: 7.6 milhões 
 TikTok: 3,8 milhões 
 Twitter: 424,3 mil 
 YouTube: 7.03 milhões 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://areademulher.r7.com/curiosidades/naiara-azevedo-quem-e/ 
https://www.mgtradio.net/artista/naiara-azevedo 
https://www.purepeople.com.br/famosos/naiara-azevedo_p547716 
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