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A essencialidade e presença da música entre seus familiares influenciou Caio César, desde muito 

jovem, a se aprofundar e se aperfeiçoar no estudo da Guitarra. Quando completou dez anos, foi 

presenteado com o seu primeiro Violão e já teve suas primeiras impressões sobre acordes, inspirado pelo 

estilo Rock Clássico e Heavy Metal. Depois disso, aos doze anos, movido pela paixão por sons distorcidos, 

por solos bem elaborados e por influência musical de guitarristas como Kiko Loureiro, Steve Vai, Van 

Halen e Yngwie Malmsteen, percebeu sua aptidão e decidiu ser guitarrista profissional, desenvolvendo 

suas habilidades, aprimorando seu dom e buscando conhecimento sobre o instrumento e suas técnicas.

Depois de adquirir uma boa percepção e desenvolver a prática, com dezesseis anos, passou a se 

apresentar ao público, em shows e festivais de música em sua cidade Natal/RN, voltados ao estilo Rock 

Alternativo, já com músicas autorais. Daí em diante, começou sua jornada como guitarrista profissional, 

realizando apresentações com maiores proporções de público e reconhecimento, até mesmo tocando 

conjuntamente em shows com bandas reconhecidas nacionalmente como Natiruts, Asa de Águia, NX 

Zero, Monobloco e Garota Safada, entre outros, e abrangendo vários estilos musicais como Axé, Forró, 

Baião, Samba Rock, Hard Rock, inclusive atuando em parceria com músicos da cena local musical, em 

especiais e tributos à renomadas bandas de Rock e Metal como Iron Maiden, Metallica e Bon Jovi.

Atualmente, aos 26 anos, participa como sócio e músico guitarrista de uma empresa e grupo que 

abrange e interpreta estilos diferenciados como Axé, Arrochadeira e diversas novas roupagens de hits 

atuais, grupo esse que atua em conjunto com a Banda Grafith (que possui uma ampla influência musical e 

cultural no estado e na região Nordeste). Por se tratar de uma empresa familiar e abrangendo uma 

grande influência comercial, Caio César participa também em shows diferenciados dando suporte ao 

Grafith, além dos constantes shows de sua banda na região, onde a cultura musical baiana possui extrema 

influência. Paralelo ainda a esse cenário, mantém seu gosto musical e suas influências no Rock/Metal, 

participando de shows e apresentações relacionadas a esse estilo na cena musical de sua cidade, 

incluindo interpretações de bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd, Kiss, Dio, entre vários outros.
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Recentemente, em 2016, recebeu o convite para participar da formação da banda que deu 

suporte ao vocalista Jean Walker, que é reconhecido nacionalmente como Cover da voz peculiar de 

Michal Jackson, resultando em uma apresentação expressiva que repercutiu de forma positiva. Nesse 

mesmo período, foi convidado, também, para integrar a banda de suporte do cantor Nando Fernandes, 

em um show exclusivo em Natal/RN, que possui influência e reconhecimento no cenário Metal nacional, 

pelo fato de ter sido vocalista de bandas como Hangar, Cavalo Vapor e em projetos internacionais como 

o Soulspell.

Buscando sempre evolução e aperfeiçoamento, Caio César deseja alcançar reconhecimento 

pelas suas habilidades, adquirindo e aprendendo constantemente novas técnicas associadas à sua 

maneira pessoal de interpretar, procurando superar seus limites, aceitando novos desafios 

continuamente e aproveitando a oportunidade para atingir e impressionar pessoas ao seu redor, e assim 

se realizar pessoalmente e profissionalmente.
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