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Arte que se transforma nas ruas

Eles escolheram a arte como forma 
de vida, sustento e liberdade. Luis 
Vieira e Juba Martins são figuras já 
conhecidas dos santa-cruzenses. Os 
dois trabalham nas ruas: enquanto 
Luis vive da venda de artigos e arte-
sanato, Juba exibe suas habilidades 
nos malabares nos semáforos do 
Centro.

Luis, 46 anos, adotou a rua Ma-
rechal Floriano, em Santa Cruz, 
em frente à Casa das Artes Regina 
Simonis, como seu local de trabalho. 
É ali que, há 15 anos, vende colares, 
pulseiras, porta-incensos, gorros de 
lã, bengalas e carrancas - esculturas 
com forma humana ou animal. 

O artista é natural de Porto Ale-
gre, mas não há raiz que o prenda 
por muito tempo em um mesmo 
lugar. Passadas algumas semanas, 

muda de cidade, levando consigo 
as produções. Por vezes viaja, mas 
acaba retornando à terra da Okto-
berfest. “Essa é uma forma bonita de 
sobrevivência: viver da arte. Eu me 
conecto com as pessoas que passam 
por aqui todos os dias”, conta. 

Luis sempre teve admiração pela 
arte. Mas foi através do incentivo 
da companheira, Ivanilda Vieira, 
52 anos, que aprendeu a fazer biju-
terias. “A partir dali, não consegui 
mais parar. Me apaixonei pela arte. 
Aos poucos, fui aprendendo com 
outros artistas a fazer as esculturas 
e hoje produzo isso tudo”, revela. 
Foi ao lado de Ivanilda que também 
passou a expor o resultado do seu 
trabalho e da sua criatividade nas 
ruas. 

Pelas suas mãos, o cordão, as mi-
çangas e as pedras se transformam 
em colares, pulseiras e brincos. Com 
a massa de modelagem produz es-
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Há 15 anos, Luis Vieira trabalha nas ruas vendendo artigos e artesanato
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No semáforo, Juba Martins mostra suas habilidades nos malabares

Entre malabares e acrobacias, o sustento da família
A algumas quadras dali onde traba-

lha Luis, é possível ver Juba Martins, 
31 anos, sua mulher, Luane Sartori, de 
22, e o filho do casal, Gael, de 2 anos 
e 6 meses. É no semáforo das ruas Se-
nador Pinheiro Machado e Marechal 
Floriano, em Santa Cruz, que há três 
anos, ele faz malabares. “É importante 
se fixar em um local da cidade, porque 
a comunidade passa a nos conhecer e 
a nos ver com outros olhos”, explica. 

Natural de Cachoeira do Sul, foi lá 
que Juba começou a ter contato com a 
arte. Hoje, além dos malabares, traba-
lha com artesanato, tatua e desenha. O 
traçado é uma paixão antiga. “Desde 
pequeno sempre gostei de desenhar 
e aos poucos fui aperfeiçoando esse 
dom”, revela. Junto com a esposa, tam-
bém tem um grupo de artes circenses, 
no qual Luane faz acrobacias, muitas 
delas, com bambolê. 

O casal conta que através do grupo 

culturas, porta-incensos e as carran-
cas que espantam os maus-olhados, 
segundo ele. “Gosto de transformar 
tudo em arte. Fiz de uma base de po-

rongo, uma luminária, com a ponta 
de um guarda-chuva e de um varal 
de cortina produzi essas bengalas”, 
mostra orgulhoso suas produções. 

circense faz pequenos shows pagos 
pelo público que assiste. E que o tra-
balho realizado nas ruas, apesar de 

render alguns trocados das pessoas 
que os prestigiam, tem um propósito 
além de arrecadar recursos. “Essa 

é nossa forma de levar a arte até a 
população de uma cidade movi-
mentada. Mesmo que ela não esteja 
procurando por isso no momento, 
de certa forma, acaba sendo atingida 
quando passa por aqui”, conta Juba.

Foi a vontade de levar a arte até 
as pessoas que o trouxe para as ruas, 
há sete anos. Saiu de Cachoeira do 
Sul e passou a percorrer algumas 
cidades da região. “Essa é minha 
forma de ser livre, de não me sentir 
amarrado”, revela o artista. A es-
posa, que conheceu em Cachoeira 
do Sul, o apoia. Há cinco anos, ela 
também adota esse estilo de vida. 
Juntos, criam o pequeno Gael, entre 
idas e vindas, de uma cidade para 
a outra. “Queremos que ele saiba, 
desde cedo, que a arte tem o poder 
de tocar e transformar as pessoas”, 
acrescenta Luane.


