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Why horses?

Well, I believe horses are the noblest animais skilled by man. There are others, but horses lead us to 

dream, conquer and dominate the world. On the horse's paws, on its back, we are the centaur, the fearless 

ancestor searching for freedom.

The figure of the horse showed up in my life during childhood. According to my mother’s accounts, the 

figure of horses appeared in my childhood, when her drawings had the power to entertain me for hours. The 

horse at the vegetable cart, the small horse at the country house, the little horses ofthe apache fort, the ones 

on TV, from magazines..., in short, it was always horses that called my attention. As a teenager I started 

painting th em on ca n vas, as a young man to mold them, transforming th is fascination into sculpture.

This theme translates into shape all the strength, beauty and elegance ofa wild animal not domesticated, 

but skilled. I learned how to s/c/// and respect it. With it I have interacted with more quality, for I make use of 

it in sport. I always look for things connected to the theme such as magazines, videos, books... I noticed that 

in books about horses there was a gap concerning equestrian sculpture, theme to which I have dedicated 

myself to for many years.

I was born and raised in the land of the crioulo horse, among others. With its figure we can translate 

expressions that don't limit themselves, or drain creativity! /Ve been thinking about joining a set of works with 

this theme for a long time. With this book the presentation of a part of this work became possible.

Therefore, I invite you all to gallop on the back of these pages, passionately, saddled or not... to unveil 

a dream that today I make come true at trot speed. I see the horizon above my horse's head, the path 

between its ears, past time over its paws, and the wind in me brings something new.

Caé Braga
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Cavalos, por quê?

Buenas,acredito ser o cavalo o mais nobre animal adestrado pelo homem. Existem outros, mas o 

cavalo nos levou a sonhar, a conquistar e a dominar o mundo.Nas patas do cavalo, em seu dorso, somos o 

centauro, o ancestral destemido em busca da liberdade.
Para mim, a figura do cavalo surgiu na infância. Segundo relatos de minha mãe, era com desenhos 

feitos por ela que eu me entretinha durante horas. O cavalo da carroça de verduras, o petiço da chácara,os 

cavalinhos do Forte Apache, os da tevê, das revistas..., enfim, eram sempre os cavalos que me chamavam 

a atenção. Na adolescência, comecei a pintá-los em tela, na juventude a modelá-los, transformando esse 

fascínio em esculturas.
Este tema traduz em forma toda a força, a beleza e a elegância de um animal selvagem não doméstico, 

mas, sim, adestrado. Eu aprendi a adestrá-lo, a respeitá-lo, com ele interagi com mais qualidade, pois dele 

faço uso no esporte. Sempre procuro coisas ligadas ao tema, revistas, vídeos, livros e notei nos livros sobre 

cavalos uma lacuna relacionada à escultura eqüestre, tema que trabalho há muito tempo.

Nasci e vivo na terra do cavalo crioulo, entre outras raças. Com a sua figura podemos traduzir expressões 

que não se limitam e nem esgotam o criativo! Há muito tempo venho pensando em reunir um conjunto de 

obras sobre este tema. Com este livro surge a possibilidade de apresentar uma parte deste trabalho.

Convido todos, portanto, a cavalgarem no dorso destas páginas, apaixonados, encilhados ou não... 

desvendando um sonho que hoje estou realizando ao trote. Vejo o horizonte sobre a cabeça do meu cavalo, o 

caminho entre suas orelhas, sobre suas patas o tempo que jã passou, e o vento em mim traz algo de novo.

Caé Braga
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Senti-me honradolt’s an honor com o convite do Caé Braga. Quem conhece 
o Caé sabe que é difícil negar um pedido dele. Jovem talentoso, inteligente, 
simples e um dos mais fanáticos apreciadores deste nobre animal que é o cavalo. 
Sorte nossa, especialmente daqueles que também gostam do cavalo, pois teremos, 
deste que também é um artista plástico e escultor de rara sensibilidade, a 
competência no trabalho representado pelo conteúdo desse livro que ele deixará 
para a posterioridade.

Cumprimento-o pela escolha do tema inspirador. Mas por que ele teria escolhido 
o cavalo?

Na minha apreciação não vou me deter somente nos relevantes serviços que 
este animal já prestou e continua prestando ao homem, quer como elemento 
primordial e decisivo nas guerras e revoluções do passado, quer como propiciador 
de inúmeras formas de esporte e competições, quer como tracionador e de tantas 
outras utilidades.

Quero falar sobre o cavalo quanto ao seu brio, a sua elegância, ao seu caráter e 
a sua nobreza.

Desde criança tenho tido a sorte de conviver de perto com ele. Meu pai, que era 
delegado de polícia na pequena cidade de Flores da Cunha, Nova Trento na época, 
também era um grande admirador de cavalos.

Costumava fazer suas diligências policiais sempre em seu bagual, que se chamava 
Figueira, um mestiço alazão de toda confiança e o fiel cachorro de nome Maroto e às 
vezes, levavam o Romualdo. Ficaram famosos na região especialmente pela coragem 
e habilidade que os três tinham em capturar nos matos e esconderijos da serra os raros, 
mas não menos perigosos contraventores da lei. Foi nesse clima que passei os melhores 
dias da minha infância e, já aos oito anos, ganhei do meu pai um potro tordilho negro 
de nome Pipoca, filho do Figueira, que foi domado pelo negro Romualdo, inseparável 
admirador do delegado Aparício. Na época, não existia a doma racional, mas a bondade 
e a habilidade do também domador Romualdo fizeram com que Pipoca fosse preparado 
com todo o carinho, sem judiações. Tornou-se um animal dócil, disposto, um verdadeiro 
pingo de lei. Foi nele que aprendi a montar ainda gurizito, para orgulho do meu pai.

to accept Caé Braga's invitation. Whoever meets 

Caé knows it’s hard to turn down his requests. A talented, simple young man 

and one of the most fanatic appreciators of this noble animal, the horse. We are 

lucky, specially those who also like horses, for we'll have, of he who is also an 

artist and sculptor of unique sensibility and work competence, the content of 

this book left for posterity.

I congratulate him for choosing this inspiring th eme. But why would he have 

chosen the horse?

In my analysis, I will not limit myselfto the relevant Services this animal has 

and still accomplishes, whether as a fundamental and decisive element in past 

wars and revolutions, as a propitiator of innumerable sports and competitions, 

as a traction animal and so many other Utilities.

i'd like to talk about the horse's pride, elegance, character and nobility.

Since my childhood /Ve had the honor of living with it closely. My father, a 

sheriffat the small town of Flores da Cunha, at the time called Nova Trento, was 

also a great horse admirer.

He used to answer police calls on Figueira, a chestnut coiored, half-breed, 

totally reliable colt, and Maroto, our loyal dog, and sometimes he would take 

Romualdo. They became famous in the region, specially beca use oftheir courage 

and ability to capture in the woods and hiding places the rare, but not less 

dangerous outlaws. It was in this atmosphere that I spent the best days of my 

childhood and, at the age of 8, I got a black and white foal named Pipoca, 

Figueira's son, skilled by nigger Romualdo, the inseparabie admirer of sheriff 

Aparício. At the time, there was no formal training, but only Romualdo’s kindness 

and ability that enabled Pipoca to be skilled with love and no mistreating. It 

became a tamed, eager animal, a true law breed. On it I learned how to ride, to 

my father's pride, when I was still a lad. It was on it that I began to notice this
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Foi nele que comecei a perceber as qualidades deste animal.
Nunca mais me afastei do cavalo. Quando vim a Porto Alegre para continuar 

meus estudos, já mocito, não tive dúvidas e matriculei-me no Centro de Preparação 
de Oficiais da Reserva, onde concluí o curso de Cavalaria, prosseguindo 
estudos na Faculdade de Direito da UFRGS.

Depois, como Patrão do 35 CTG, como Presidente do Movimento 
Tradicionalista e como Diretor do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, 
continuei de certa forma ligado ao cavalo, a quem atribuo grande parte dos 
que a minha vida tomou. Atualmente, e desde 1990, integro o Grupo Cavaleiros 
da Paz, confraria da qual tive a honra de ser um de seus fundadores.

Com esse grupo, em cavalgadas internacionais, conheci quase toda a 
América Latina na pata do cavalo, fazendo mais de 9.000 km, desde a sua 
criação, quando, em Io de junho de 1990, fomos a Assunção do Paraguai, sob 
o comando do grande Antonio Augusto Fagundes , o Nico. Na seqüência, 
visitamos La Plata, na Argentina, Colônia de Sacramento, no Uruguai, Vina 
Del Mar, no Chile (nesta, saímos de Cidreira/RS, junto ao Oceano Atlântico, 
percorremos quase 3000 km no lombo desse amigo, subimos e descemos a 
Cordilheira dos Andes, chegando a Vina Del Mar junto ao Oceano Pacífico, 
onde, simbolicamente, despejamos um borrachão de água que colhemos 
Atlântico).

Após, fomos até Porto Suarez, na Bolívia, saindo da cidade de Bonito 
Matogrosso, passando por Aquidauana e Corumbá, atravessando o Pantanal. 
Visitamos as ruínas jesuíticas desde o Paraguai, fazendo escolta ao tenor José 
Carreras, quando se apresentou em São Miguel das Missões, no ano de 1997.

Fizemos o trajeto desde Porto Seguro a Salvador, na Bahia, em 2000, 
comemorando os 500 anos do descobrimento do Brasil. Ao término da Cavalgada, a 
primeira nacional, depois de procedermos à cerimônia de batismo de dois 
integrantes dos Cavaleiros da Paz, o grupo, em reunião decidiu que a próxima etapa 
seria realizada em Portugal e, o que parecia impossível, concretizou-se em abril de 
2002, gauchada da qual lamentavelmente não me foi possível participar. Outras 
cavalgadas e tropeadas foram feitas.

Para muitos, essas cavalgadas longas sacrificam os animais. É comum 
esse tipo de reação ao relatarmos nossas aventuras. Ledo engano. Posso afirmar 
que, ao longo da viagem, cavalos e cavaleiros melhoram seu estado de ânimo e 
físico. Exercício diário e boa alimentação é a fórmula. Para que isso aconteça é 
preciso dar uma atenção muito especial ao cavalo. Alimentando-o bem, cuidando 
especialmente do lombo do animal para que não seja machucado por ter sido mal 
encilhado, e pievenindo do acometimento de tendinite, sintomas que são observados 
visualmente nas lesões do lombo e quando o cavalo começa a tropeçar acima do 
normal. Esses dois cuidados e uma boa alimentação com água a vontade e muito 
carinho são os fatores de sucesso.

Estou fazendo toda essa digressão porque entendo que não seria justo deixar de 
relatar ao público, especialmente àqueles que gostam de cavalo, a experiência prática 
que eu tive pela oportunidade de conviver no dia a dia, por tão longo tempo, junto a

animaPs qualities.

Since then I have never been far away from horses. When I came to Porto 

Alegre to continue my studies, already a "mocito”, a grown lad, I doubtlessly 

enrolled at the Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, where I graduated 

at the course of Cavalry, and continued my studies at the Law School of UFRGS.

Afterwards, as head of the 35 CTG, as president ofthe traditionalist movement 

and as director of the Gaúcho Tradition and Foikiore Institute, I kept, in a certain 

way, my connection to horses, to which most of the paths chosen in my life I 

to. Currently, and since 1990,1 am part ofthe Grupo Cavaleiros da Paz, a fraternity 

that I am honored to be part of, and of which I am one of its founders.

With this group, I came to know practically all Latin America, on 'International 

processions where more than 9000 km were traveled since its foundation, when 

on June ls! of 1990 we went to Assuncion of Paraguai, under Antonio Augusto 

Fagundes’ command, also known as Nico. After that, we visited La Plata, in 

Argentina, Colônia de Sacramento in Uruguai, Vina dei Mar in Chile (on this trip 

we left Cidreira/RS, in the coast of the Atlantic Ocean, traveled almost 3000 km 

on the back of this friend, climbed and descended the Andes arriving at Viría dei 

Mar at the Pacific Ocean, where, symbolically, we spilled over a bottle of water 

we had gathered at the Atlantic).

Then, we headed to Porto Suarez in Bolivia, leaving from the city of Bonito in 

Mato Grosso, going through Aquidauana and Corumbá, croosing the Pantanal. 

We visited the Jesuitic ruins all the way from Paraguai, escorting the tenor José 

Carreras when he made a show in São Miguel das Missões in 1997.

We made the course from Porto Seguro to Salvador, in Bahia in 2000, 

celebrating the 500 years since BraziTs discovery. At the end ofthe first national 

horse procession, a baptismal ceremony took place for two new members of the 

Cavaleiros da Paz, and it was decided that the next procession would take place 

in Portugal, and what seemed impossible, finally came true in April 2002, but in 

which I unfortunately could not be present. Other trips were made.

To many people, these long trips sacrifice the horses. It is very common to 

see this kind of reaction when our trips are described. Fortunate mistake. I can 

affirm that, all along the trips, horses and knights improve their physical and 

spiritual State. Daily exercise and good nutrition are the formula. For this to 

become possible, special attention is tended to the horse. Feeding the animal 

correctly, caring specially for its back so that it will not get hurt for having been 

saddled incorrectly, and preventing tendonitis, these are symptoms we observe if 

the animal starts tripping frequently. These two special cares and good nutrition, 

with plenty of water and a lot of affection, are factors of success.

I am saying all of these things because I believe it wouldn't be fair not to tell 

the public, specially to those who like horses, the practical experience /Ve had, 

the opportunity to live on a daily basis and for long periods next to this willful

meus

rumos
owe

no

no

novos

vermos
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este voluntarioso amigo, que é o cavalo.
Causa espanto constatar a afinidade e a sintonia criadas entre cavalo e cavaleiro 

numa circunstância como essa

friend, the horse.

Certain awe is caused when affinity and harmony are felt between knight 

and horse in a circumstance such as this.

At the beginning, horses show themselves a bit withdrawn and suspicious; 

but at the end of about 10 days, a reciprocai trust is noticed, something even 
admira ô/e. Sometimes, while sleeping on the “peiegos” (sheepskin used on 

saddles), under the trees, with the horses unleashed, we would wake up and find 

them next to their horseman, as if waiting for their caring and the beginning of the

Os cavalos, no início do convívio com seu cavaleiro, mostram-se arredios e 
desconfiados, mas, ao final de uns 10 dias, observa-se uma confiança recíproca 
digna de admiração. Frequentemente, quando se dormia nos peiegos, às vezes debaixo 
de árvores, com os cavalos soltos, acordava-se vendo-os junto ao respectivo 
cavaleiro, como que a esperarem pelo trato e pelo início da jornada.

O cavalo, salvo raras exceções, é de boa índole. Acontecem raros casos de 
mau caráter, como ocorrem até no gênero humano.

Caé Braga, conhecedor de tudo isso, visto não só pelo ângulo físico, bruto, 
mas pelo lado psicológico do comportamento deste maravilhoso animal que é o

journey.
The horse, with some few exceptions, is good-natured. Caé Braga, who

knows this, not only from the physical angle, but also from the significance of 

this wonderful animaTs behavior, could capture and show us feelings through 

his exceptional art.
I believe the inspiration from the late poet Guilherme Schultz Filho, in the 

poem entitled "Pingos", in the first verse that says:

cavalo, soube captar e nos repassar sensações que só a sua excepcional arte poderia 

fazê-lo.
Acredito que a inspiração do saudoso poeta, Guilherme Schultz P. no poema

“Pingos”, em seu primeiro verso que diz:

In each phase of lífe

l’ve had a little bit of law
mounted I am like a King
by garb and by pride
the horse is to me a throne
and on this throne I have been bred

Em cada fase da vida 
eu tive um pingo de lei 
montado sou como um Rei 
pelo garbo e pelo entono 
cavalo para mim é um trono 
e neste trono me criei

suits not only me but also Caé Braga and so many other who identify themselves 

with this manner of thinking.

Congratulations, Caé, and thank you for your iegacy, for I am certain that 

my compliment is not only in my name, but also from a legion of admirers of 

your person and your work and that would also like to do so.

serve tanto para mim mesmo como para Caé Braga e tantos outros que se identificam 
com esta forma de pensar.

Parabéns, Caé, e muito obrigado pelo teu legado, pois tenho certeza de que 
estou te cumprimentando não só em meu nome, mas em nome de uma legião de 
admiradores da tua pessoa e do teu trabalho e que também gostariam de fazê-lo.

Rodi Pedro Borghetti
Tradicionalista e Cavaleiro da Paz.Rodi Pedro Borghetti

Tradicionalist and Peace Horseman.
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Caé Braga Caé Braga
HORSES - PASSION AND ART CAVALOS - PAIXAO E ARTE

José Augusto Avancini José Augusto Avancini

Caé Braga, born in Porto Alegre in the year of 1961, son of a 

Portuguese father and a Brazillan mother of azorian origin, spent his 

childhood and the firstyears ofyouth in his home town, having little contact 
with the theme that would become his passion after 16, horses and country 

life. Since early years, the sculptor revealed, he was attracted and 

fascinated by the horses he saw around town, and found in them one of 
his favorite toys.

At the age of 16, he experienced an intense acquaintance with 
his favorite animal, after spending some time at Fazenda das Pedras, a 

farm located in Rincão dos Fabrícios, in the county of Boçoroca, at the 

missionary region of the State, a transition zone between the Campanha 

and the Rio Grande do Sul plateau. Since then, he has not left country 

life and his favorite sport, horseback riding, behind.
Currently, in the company of his friends, he occasionally visits 

Barra do Ribeiro to exercise and keep dose contact with farm life and 

horses. All these years of dealing with these animais propitiated a deep 

knowledge of their habits and anatomy, which offered him resources to 

grasp and express with competence their fundamental features in his 

sculpture, whatever the technique or material. In a short statement, our 
artist claims:

Caé Braga, porto-alegrense, nascido em 1961, filho de pai português 

e mãe brasileira de origem açoriana, passou sua infância e os primeiros anos 

da juventude em sua cidade natal, tendo pouco contato com o tema que viria 

a ser sua paixão após os 16 anos, os cavalos e a vida campeira. Desde cedo, 
revelou-nos o escultor, sentia atração e fascínio pelos cavalos que encontrava 

pela cidade e tinha neles um de seus brinquedos prediletos.
Já aos 16 anos, viveu a experiência direta de convívio intenso com seu 

animal predileto, ao passar um tempo na Fazenda das Pedras, no Rincão dos 

Fabrícios, no município de Boçoroca, na região das Missões, zona de transição 

entre a Campanha e o Planalto do Rio Grande do Sul. Desde então, não 

abandonou o convívio com a vida campestre e tem na equitação seu esporte 

predileto.
Atualmente, em companhia de amigos, vai periodicamente à Barra do 

Ribeiro para exercitar-se e manter a proximidade com a vida da fazenda e 

com os animais de sua predileção. Todos esses anos de convívio propiciaram- 
lhe um intenso conhecimento dos hábitos e da anatomia dos cavalos, 
oferecendo-lhe os recursos para captar e expressar com competência os traços 

fundamentais desses animais em sua escultura, quaisquer que sejam as técnicas 

e os materiais. Em um pequeno depoimento, nosso artista afirma:

Acredito ser o cavalo o mais nobre animal adestrado pelo 

homem. O cavalo, em suas patas, nos leva a sonhar, a conquistar e 

dominar o mundo e, em seu dorso, somos o centauro, o ancestral 
destemido em busca de liberdade. Segundo relatos de minha mãe, a 

figura do cavalo surgiu na infância, quando os desenhos feitos por 

ela tinham o poder de me entreter por várias horas. O cavalo na 

carroça de verduras, o petiço da chácara, os cavalinhos do forte 

apache, os da tevê, das revistas..., enfim, eram sempre os cavalos 

que me chamavam a atenção. Na adolescência comecei a pintá-los

I believe horses are the noblest animais skilled by man. The horse, 
on its paws, leads us to dream, conquest and dominate the world and on 

its back we are the centaur, the fearless ancestral searching for freedom. 
According to my mother’s accounts, the figure of horses appeared in my 

childhood, when her drawings had the power to entertain me for hours. The 

horse at the vegetable cart, the small horse at the country house, the little 

horses of the apache fort, the ones on TV, from magazines..., in short, it 
was always horses that called my attention. As a teenager I started painting
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em telas, na juventude a modelá-los, transformando esse fascínio em 
escultura. Esse tema traduz em formas toda a força, beleza e elegância 

de um animal selvagem não domesticado, mas sim, adestrado.

them on canvas, as a young man to mold them, transforming this fascination 

into sculpture. This theme translates into shape all the strength, beauty 
and elegance of a wild animal not domesticated, but skilled.

A descoberta da arte aconteceu cedo para Caé, demonstrando desde 

a infância interesse pelo desenho, exercitando-se intensamente de maneira 

livre e sem qualquer orientação, somente encontrada quando ingressou no 
Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, em 1980, aos 19 anos de idade. 
Foi no Atelier e no convívio com colegas e professores que Caé desenvolveu 

seus interesses artísticos e fixou seu tema de eleição nas técnicas de escultura.
Naquele mesmo ano, empreendeu uma aventura decisiva, uma longa 

viagem de carona até o Maranhão. Viagem iniciatória que quase todos os jovens 

realizam pelo menos uma vez na vida, e que quase sempre marca e traça rumos. 
Ao contrário da já usual viagem de intercâmbio ao exterior, nesse tempo, Caé 

partiu para a aventura de percorrer o Brasil de Sul a Norte, experiência que, 
certamente, lhe marcou a necessidade de aprofundar e expressar o sentimento 
de filiação e identidade regional que se manifestaria anos depois em sua escultura. 
Essa viagem foi para Caé um ritual de passagem, da juventude para a primeira 
idade adulta, foi sua viagem de formação moral e cultural, a nos lembrar o tema 

da Grande Viagem na formação dos jovens aristocratas ingleses e europeus 

após o século XVII, procedimento que se tomou corriqueiro nos séculos XIX e 

XX, estimulado pela moda das grandes expedições científicas e pelo turismo em 
larga escala. Tal comportamento, posteriormente, tomou-se um hábito social 
popular entre os jovens de classe média, a partir dos anos sessenta no Brasil, e 

correspondería a uma variante do espírito da Beat Generation americana dos 

anos 50 e do movimento hippie dos anos 60. Acrescente-se a esses fatores a 
redescoberta pelas novas gerações do nativismo gauchesco e da popularidade 

urbana que alcançou esse revivescimento cultural entre os jovens das classes 
médias, ao qual Caé não ficou indiferente.

Essa febre pela viagem aventureira, feita de carona e mochila nas costas, 
pelo Brasil, pelas Américas e pela Europa Ocidental, foi em parte uma extensão 

do movimento geral de expansão das classes médias no ocidente e do 

extraordinário desenvolvimento dos meios de transporte. Jovem de seu tempo,

Caé discovered art very soon, for he showed since childhood 
interest in drawing, working hard and without any orientation, which 

only happened after joining the Atelier Livre of the county of Porto Alegre 

in 1980, at the age of 19. It was at the Atelier and in the company of 
colleagues and teachers that Caé developed his artistic interests and 
established his theme of interest in sculpting techniques.

At that same year, he ventured on a decisive adventure, a long 
hichhiking trip to Maranhão. An initiation trip that almost every young 

person makes at least once in his life, and which always seals and 

outlines paths. Other than the usual interchange abroad, at that time, 
Caé left for an adventure throughout Brazil, from South to North, an 
experience that, certainly, sharpened the need to deepen and express 

the feeling of filiation and regional identity that would manifest itself 
years after in his sculpture. This trip was to Caé a passage ritual, from 

youth to the first years of adulthood, of moral and cultural constitution, 
which reminds us of the Grand Tour of young English and European 

aristocrats after the XVII century, a procedure that became common in 

the XIX and XX centuries, stimulated by the great scientific expeditions 
and by large scale tourism. This behavior, subsequently, became a 

popular social habit among middle class youth from the sixties in Brazil, 
and would correspond to the spirit of the American Beat Generation of 
the fifties and the hippie movement of the sixties. To these factors the 

rediscovery by new generations of the gaúcho tradition and urban 
popularity are added, reaching a cultural revivaI among middle class 
youth, to which Caé was not left out.

This fever for adventurous trips, hichhiking with a backpack 
throughout Brazil, the Américas and Western Europe was at some 

measure an extension of the general expansion of middle classes in the 

west and of the extraordinary development of means of transport. A
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Caé soube aproveitar a ocasião e realizar sua viagem de descoberta do Brasil 
e de si mesmo.

youth ofhis time, Caé took advantage of the situation to carry out a trip to 

discover Brazil and himself.
In 1983, Caé joined the Vasco Prado studio with a scholarship, at 

first mostly watching the master's work than actually participating actively. 
But little by little, he began grasping the technique and material, observing 
and absorbing with acuteness the few comments ofthe master, and finding 

his own path. This intense partnership lasted two years, period during which 

he made his first exhibition with Vasco Prado, which already involved horses. 
To justify his thematic preference, he States:

Em 1983, Caé ingressou como bolsista no atelier de Vasco Prado, 
inicialmente mais observando o trabalho do mestre do que participando ativamente. 
Mas, aos poucos, foi se apoderando das técnicas e dos materiais e, pela observação 
e absorvendo com perspicácia os poucos comentários do mestre, foi encontrando 

seu caminho. Esse intenso convívio se prolongou por dois anos, durante os quais 

realizou junto com Vasco Prado sua primeira exposição, já com a temática dos 

cavalos. Justifica a escolha de sua temática preferencial, argumentando:

Sempre procuro coisas ligadas ao tema como revistas, vídeos, 
livros... Notei que nos livros sobre cavalos havia uma lacuna no que 

se relaciona à escultura eqüestre, tema a que me dedico há muitos 
anos. Vivemos na terra do cavalo crioulo, entre outros. A tradição 

que temos no Rio Grande do Sul com esse tema nunca recebeu uma 
atenção especial, mesmo que tenha sido assunto de obras de arte de 

artistas renomados, como Xico Stockinger, Vasco Prado e Nelson 

Jungblut, entre outros. Com a figura do cavalo podemos traduzir 

expressões que não limitam e não esgotam a criatividade.

I always look for things connected to the theme such as magazines, 
videos, books... I noticed that in books about horses there was a gap 
concerning equestrian sculpture, theme to which I have dedicated myself 
to for many years. We live in the land of the crioulo horse, among others. 
The tradition we have here in Rio Grande do Sul surrounding this subject 
never got the attention it deserves, even though it has already been the 
subject of art work of renowned artists such as Xico Stockinger, Vasco Prado 

and Nelson Jungblut, among other names. With the figure of horses we can 

translate expressions that dorit limit or drain creativity.

Em 1985, iniciou seu estágio no atelier de Luiz Gonzaga, professor do 

Instituto de Artes e escultor, experiência que se prolongou até 1991. Seis 
longos anos de uma aprendizagem que completaria sua formação de artista e 

escultor. Com Luiz Gonzaga, Caé teve intenso convívio e maior proximidade 

com o debate e a discussão diária sobre as questões que o trabalho ia impondo 

e/ou sugerindo a professor e aluno, como a introdução da cor na escultura. A 
proximidade de idade entre professor e aluno e a disponibilidade fácil e franca 

de Gonzaga para o diálogo facilitaram e estreitaram esses laços para sempre. 
A admiração mútua e contínua transformou-se atualmente em sólida amizade.

A partir de então, Caé estava pronto para sua carreira de artista 

maduro e escultor, acumulando sucessos e reconhecimento. Dois desses 
sucessos foram a Medalha de Ouro no Salão de Escultura e Pintura de Novo 

Hamburgo, e o Primeiro Lugar, prêmio de incentivo, no Salão da Câmara

In 1985 he began his training at Luiz Gonzaga's studio, a 

professor at the Art Institute and sculptor. His experience went on until 
1991. Six long years of learning that would complete his education as 

an artist and a sculptor. With Luiz Gonzaga, Caé had an intense 

partnership and a proximity to daily debates and discussions concerning 
work issues, such as the introduction of color in the sculpture. The 

proximity of age between professor and student and Gonzaga's easy 

and frank availability for discussions narrowed bonds forever. Their 
admiration for each other became a solid friendship.

From then on, Caé was ready for his career as a mature artist 
3nd sculptor, collecting success and recognition. Two of these successes 
were a Gold Medal at the Painting and Sculpture Salon of Novo 
Hamburgo, and first piace at the Porto Alegre’s Municipal Council Salon

• \
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Municipal de Porto Alegre, em 1988, ainda quando trabalhava com Luiz 

Gonzaga. Ao longo dos anos oitenta, quando ainda estudante do Atelier Livre 
da Prefeitura, Caé mantinha um atelier próprio com dois colegas, o escultor 
Eduardo Martins e o artista Paulo Chimendes. Naquele período, trabalhou 

intensamente com terracota e criou uma série de seres fantásticos, meio homens, 
meio bichos, junto com centauros, unicórnios e cavalos.

Nos inícios dos anos noventa, mais precisamente em 1993, foi 
classificado no concurso Espaço Urbano/Espaço Arte, que oportunizava ao 

artista colocar uma escultura sua no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, 
projeto que visava criar um espaço público para a exposição da produção 

escultórica local. Um museu a céu aberto como tantos outros pelo mundo a 

fora. Isso, sem dúvida, foi para Caé um merecido reconhecimento de seu 
trabalho e uma forma de consagração que lhe estimulou e abriu a possibilidade 

de viver de sua própria arte.
Duas séries de trabalhos foram importantes na trajetória do nosso 

escultor: a primeira, iniciada em 1991, intitulada Habitantes/Seres, em ferro, 
antes esboçada em longos exercícios de desenhos a cor; e a segunda, também 
usando o ferro, denominada Gargonautas e que mereceu exposição individual 
na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, em 1996. Essa série, 
marcadamente onírica, obteve boa aceitação e repercussão junto ao público. 
O tema da série inspirou-se nas gárgulas, figuras grotescas e fantásticas da 
arquitetura medieval e do período barroco, utilizadas nas saídas das calhas, 
beirais de telhados e escapamentos de água, fontes e chafarizes.

A partir de então, realizou exposições individuais e participou de 
exposições coletivas, praticamente em todos os anos, até a atualidade. Isso 

nos dá a medida da aceitação e reconhecimento que obtém junto ao público. 
Ainda em 1997, quando da I Bienal do Mercosul, expôs na galeria de Marisa 
Soibelmann, na qual passou a expor preferencial mente. Em 2001, expôs com 

Gustavo Nakle, na mesma galeria, e individualmente, no Museu de Artes Visuais 

Ruth Schneider, de Passo Fundo, alargando sua área de circulação e 

abrangência. Continuando esse movimento, sua participação na Exposição 

Comemorativa aos 450 Anos de São Paulo, em 2004, promovida pelo SESC- 
São Paulo, lançou-o no cenário nacional das artes, ainda mais pela extensão

in 1988, while he still worked with Luiz Gonzaga. During the eighties, 
when he was still a student at the county's Atelier Livre, Caé kept a studio 

with two colleagues, sculptor Eduardo Martins and artist Paulo 

Chimendes. During this period, he worked intensely with terracotta and 

created a series of fantastic beings, half man, half animal, as well as 

centaurs, unicorns and horses.
In the beginning of the nineties, more precisely in 1993, he was 

classified for the Espaço Urbano/Espaço Arte contest, an opportunity to 
place his sculpture at the Marinha do Brasil Park in Porto Alegre, a 

project created to show at a public site local sculpture production. An 
open air museum like many others scattered around the world. That 
was, without a shade of a doubt, a recognition well deserved for Caé's 

work, and in a certain way the consecration that stimulated and enabled 

him to make a living from his own art.
Two series of works were important in our artisfs path: the first 

one, in 1991, entitled Habitantes/Seres, in iron, which had before been 

long exercises of color drawings; and the second one, also using iron, 
called Gargonautas which earned him an individual exhibition at the 

Casa de Cultura Mario Quintana in Porto Alegre in 1996. This series, 
markedly oneiric, had good acceptance and effect on public. The series' 
theme was inspired in gargoyles, grotesque and fantastic figures of 
medieval architecture and of the baroque period, used in gutter pipes, 
roof edges and fountains.

Since then, he has made individual and also taken part of 
collective exhibitions practically every year, till this date. Still in 1997, 
at the time of the Mercosul Bienal, he exhibited at Marisa Soibelmann's 
gsllery, which became a place of preference. In 2001, he exhibited 
with Gustavo Nakle, at the same art gallery, and individually at the 
Ruth Schneider Museum of Visual Art, in Passo Fundo, widening his 

range of circulation. Taking part ofthe Celebration exhibition to the 450 
years of São Paulo, in 2004, promoted by SESC-São Paulo introduced 
him into the national art scenery, specially due to public range and 

news spread from artistic shows coming from such a place. The works
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de público e de divulgação que alcançam as iniciativas culturais daquele espaço. 
Os trabalhos que expôs com Nakle foram resultado de um intenso convívio 

em curso que ministraram no Museu do Trabalho de Porto Alegre, sobre 
técnicas de escultura.

Por sugestão do vereador Raul Carrion, foi criada em 1999 a 

Esplanada Vitória de Vasco Prado, destinada a homenagear o grande escultor 
recém falecido e onde estaria localizada uma escultura de grande porte de sua 

autoria, modelada por Caé em 2000 e executada em 2005, sendo, segundo 

ele, as mãos e os olhos do mestre, e cuja instalação ainda aguarda definição 
da Prefeitura de Porto Alegre.

A série de trabalhos apresentados, neste livro, os cavalos de inspiração 
vascopradiana e realista desenvolveram-se juntamente com as outras duas 

séries citadas acima. As atividades artísticas de Caé sempre foram variadas, 
com ênfase na escultura, mas sem deixar de pintar e, principalmente, de 

desenhar. Sempre reputou o desenho como a gramática básica das artes e a 

prática fundamental para o exercício da escultura.
Desenha muito, segundo nos afirmou: Desenho é a base. Desenho muito 

até hoje, para mim serve para organizar as idéias, é fundamento. Desenho 

tudo o que faço. A temática dos cavalos nunca deixou de estar presente no trabalho 

plástico de Caé, desde sua iniciação com o mestre Vasco Prado, nos inícios dos 
anos oitenta e mais remotamente, como já vimos, desde sua infância.

Do mestre querido aprendeu dois princípios que orientam seu trabalho: 
escultura é luz, e o mais importante é atentai- para o todo, não para os detalhes. 
Princípios que aceitou como norteadores de seu trabalho desde então, e que 

procura traduzir na realização de suas peças, pela concisão das formas e pela 

utilização da luz ambiente como complemento da obra, ao tocar as superfícies 
da escultura. E, como sincera homenagem a Vasco, afirma categórico: Foi na 

mão dele que consegui me revelar mais consistente na forma. Ser 

autodidata é um diploma de limitação.
Caé nos dá um belo exemplo do artista que não tem medo de 

reconhecer o quanto ganhou com seus mestres e o quanto pode avançar a 

partir de suas lições. Com sua atitude, reafirma a importância da transmissão 

geracional dos conhecimentos e das práticas, essência da dinâmica cultural e

showed with Nakle were the result of a straight bond created at a course 

on sculpting techniques ministered by them at Porto Alegre's Museu do 
Trabalho.

Following town councilor Raul Carrion's suggestion, in 1999 the 
Vasco Prado's Esplanada Vitória was created to pay reference to the 

great sculptor who had recently passed away and where a large scale 

sculpture modeled by Caé in 2000 and executed in 2005 would be 
placed, which was for him the hands and the eyes of the master, but 
which still awaits a location site from the county of Porto Alegre.

The series of works presented in this book, the realistic 

“vascopradian” inspired horses were developed with the other two series 
mentioned above. Caé’s artistic activities have always been varied, 
emphasized on sculpture, but not leaving painting and, mostly, drawing 

aside. He has always reputed drawing as the basic grammar of art and 
the fundamental practice to sculpture.

He draws much, and claims: drawing is basic. I draw a lot until 
today, to me it serves the purpose of.organizing ideas, ifs fundamental.
I draw everything I make. Horse thematic has always been present in 
Caé's plastic work, since his beginning with master Vasco Prado in the 

eighties and more remotely, as we have seen, since childhood.
From his dear master he learned two principies that orient his 

work: sculpture is light, and the most important thing about it is to pay 

attention to the whole, not to details. Principies he accepted as guidelines 

of his work since then, he tries to translate them into his pieces while 
touching the surface of the sculpture, through form precision and the 

use of natural light as a complement of the work. And, paying a sincere 

tribute to Vasco Prado, he categorically States: It was in his hands that 
I could reveal myself more consistent in form. To be self-made is a 
diploma of limitation.

Caé is a very good example of an artist that is not afraid to admit 
how much he earned from his masters and how much he was able to 
grow with their lessons. With his attitude, he confirms the importance of 
generational transmission ofknowledge and practice, the essence of cultural
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prova da maturidade do sistema artístico gaúcho.
Caé sempre acentuou a importância do desenho no seu exercício 

plástico, atividade básica formativa do artista. O desenho é disciplina e 
ordenamento das idéias. Como afirma nosso artista, o desenho é focal e 

complementa a busca do conhecimento nas obras de outros artistas que 

encontra muito na bibliografia disponível. Entre as obras que admira, destaca- 
se a de Joan Miró, cujo desenho conciso, livre e de formas sintéticas e alusivas 
é fonte constante de inspiração. O desenho é exercício fundamental para 

concretizar suas idéias plásticas que, posteriormente, materializa na escultura.
Outro elemento básico em seus procedimentos é o que usualmente se 

chama de diálogo com os materiais, prática comum aos artistas conscienciosos. 
Saber ver e sentir o que os materiais disponíveis podem dar de rendimento é 

atitude primeira do bom artista, e isso Caé sabe muito bem o que é.
Trabalhando com argila, ferro, bronze, madeira ou pedra, cuida sempre 

do que pode render cada material às suas idéias. Sempre que prepara uma 
exposição, elabora um grande número de peças que, posteriormente, são 

selecionadas para a apresentação final na exposição.
Entre todos os materiais, revela predileção pela terracota, pela 

intimidade que se estabelece entre o manuseio da argila, as mãos e o pensamento 

do escultor, e lembra sempre a lição de seu mestre Vasco Prado, que via na 

terracota o material que melhor refletia seus olhos e mãos, o mais dúctil aos 
desejos expressivos do artista. É com a terracota que o artista obtém seus 
melhores resultados no emprego da pátina fria, recurso por excelência 

propiciador dos efeitos de luz e, conseqlientemente, das modulações de cor 

que podem ser obtidas com seu emprego.
Do conjunto de peças selecionadas para compor este álbum, podemos 

visualizar alguns grupos por afinidades de subtemática e ou técnica. A partir de 

uma classificação sumária que facilite nosso entendimento, podemos dividir as 

peças apresentadas da seguinte maneira: predominam as peças de coipo inteiro, 
apenas duas com cavaleiro e duas com selas, com preferência a estatuetas sem 

base. Nesse conjunto de mais de vinte peças, apenas três representam cabeças de 

cavalos, e as figuras estáticas predominam sobre aquelas em movimento: o material 
mais freqüente é a terracota, complementada com peças de bronze e ferro.

dynamics and proof of the maturity of the gaúcho artistic system.
Caé has always accented the importance of drawing in his plastic 

exercise, a basic artistic activity. Drawing is discipline and idea organization. 
Our artist claims that drawing is focuses and complements the search for 
knowledge in other artists’ works found in available bibliography. Among 

works he admires, Joan Miro drawings stand out, whose sharp, free, 
synthetic and allusive forms is a constant source of inspiration. Drawing is 

fundamental exercise to materialize his plastic ideas that later on become
sculptures.

Another basic element in his procedures is what we usually call a 

dialogue with materiais, a common practice among precise artists. To see 
and feel what available materiais can render is a prime attitude of a good 

artist, and that Caé knows very well what it is.
Working with clay, iron, bronze, wood or stone, he is always very 

careful to study what each material can offer to his ideas. When an 

exhibition is being prepared, he always makes a great number of pieces 

that, later on, are chosen for the exhibition’s final presentation.
Among all material, he prefers terracota, due to the intimacy 

established in its handling, the sculptor's hands and thoughts, and he always 

remembers master Vasco Prado's lesson, who saw in the terracotta the 
material which most reflected his eyes and hands, the most malleable to 

express the artists desires. Terracotta offers the best results when cold patina 
is applied, a resource that brings out the best light effects, and therefore, of 
color modulation that can be obtained with its use.

From the set of pieces selected to compose this album, we can 
visualize some groups of sub-thematic and or technique affinity. The pieces 

are presented in this manner: whole body pieces are predominant, only 
two with a knightand two with saddles, with preference to baseless statuettes. 
In this twenty-piece set, only three represent horses' heads, and static figures 

prevail over those in movement: terracotta is the material most frequently 
used, complemented with iron and bronze pieces.

The stylistic language chosen approximates him very much to his 
master Vasco Prado, without, however, losing the uniqueness of his work's
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A linguagem estilística escolhida o aproxima muito de seu mestre Vasco 

Prado, sem, contudo perder o traço que singulariza sua obra. De base realista, 
estiliza e abstrai elementos veristas, procurando uma síntese muito peculiar 
entre as formas tradicionais de representação e a busca de síntese formal, 
característica dos movimentos modernos, como o cubismo e o expressionismo, 
marcados por forte geometrização.

Há um cuidado todo especial no tratamento dos materiais e de suas 

superfícies rugosas e trabalhadas de maneira a intensificarem os efeitos de luz, 
sugerindo movimento e nos proporcionando uma certa leveza, em contraponto 

ao peso próprio da escultura. O maior grupo de peças foi produzido em 
terracota, material maleável e muito mais adequado aos movimentos das mãos 

e à interpretação das intenções do artista. Como Caé enfatiza o volume, ao 

tratar o corpo inteiro do cavalo, e de maneira quase sempre numa pose estática, 
joga para os efeitos de luz a responsabilidade da sugestão de movimentos 

mais potenciais do que reais. Estabelece sempre uma intensa relação de corpo 

estático versus movimento eminente. Há em quase todas suas peças uma tensão 

para uma ação a ser desencadeada. Esse recurso estético é, sem dúvida, uma 
recorrência intencional e limitada pela natureza do tema, o cavalo, e pelos 

efeitos de uma linguagem que optou por manter-se fiel a uma tradição de base 

realista.

stroke. On a realistic basis, he styles and abstracts real elements, 
searching for a very peculiar synthesls between traditional forms of 
representatlon and the search of a forma! synthesls, a modem movement 
characteristic, such as cubism and expressionism, marked by strong
geometrlcs.

Very special care is involved in material treatment and its creasy 

surfaces and they are worked in a w/ay that intensify light effects,
suggesting movement and offering a certain lightness, in contrast to the 

sculpture’s weight. The largest set of pieces has been produced in 
terracotta, a malleable and very adequate material to the movements 

ofthe hands and to Interpret the artisfs intentions. Since Caé emphasizes 

on volume, while working on the horse's whole body, usually pictured in 

a static pose, he transfers to light effect the responsibility of suggesting 
more potential than real movements. He always establishes an intense 

relation between static body and imminent movement. There is, in almost 
all his pieces, a tension for action breakout. This aesthetic resource no 

doubt is an intentional and limited recurrence by the theme's nature, 
the horse, and for the effects of a language adopted to remain loyal to a 
realistic based tradition.

To better understand Caé's intentions, we can remember Edgar 
Degas' remarkable horse set, in which movement is the great theme, 
more in search of movement structure than its actual representation. 
If in Degas we see a search of structural elements of movement and 

gesture mechanics, in Caé what counts is the robust volume ofstrength, 
tension, ready to explode in galloping speed. Degas joined in his plastic 

movement research ballerina’s gestures and race horse's trot and 
gailop, urging to determine an elementary grammar to human and 
animal gestures and movements. To our sculptor, the presence of this 
being is what counts, an extension and prime multiplication of our 
strength and multiplied potential of energy that we can trigger and 
abd to our own.

Always associated to masculine universe, the horse is extension 
and multiplication of virility. Even if handled by women, it is to man

Para melhor compreendermos as intenções de Caé, podemos lembrar 
a série admirável dos cavalos de Edgar Degas, na qual o movimento é o grande 

tema, mais na procura da estrutura do movimento do que na representação do 

mesmo. Se em Degas temos a busca dos elementos estruturais do movimento 
e da mecânica do gesto, em Caé o que conta é o volume prenhe de força, de 

tensão, pronto a explodir na velocidade do galope. Degas aliou em suas 

pesquisas plásticas do movimento os gestos das bailarinas e o trote ou galope 

dos cavalos de corrida, na ânsia de fixar uma gramática elementar dos gestos 

e movimentos humanos e animais. Para nosso escultor, o que conta é a presença 
desse ser, extensão e multiplicação primordial de nossas forças e potencial 
multiplicado de energia que podemos acionai' e acrescentar as nossas próprias.

Sempre associado ao mundo masculino, o cavalo é extensão e 

multiplicação da virilidade. Mesmo que manejado por mulheres, é aos homens

25



í

que o associamos. Extensão e multiplicação de nossos corpos, o cavalo está 

presente na nossa história e vida desde eras remotas. Já servira, entre outras 

funções, como referência de elemento de medida na potência de nossas 

máquinas nascentes, desde o século XIX, quando essas iniciaram o processo 

de substituição do cavalo como instrumento de trabalho e critério de medição 
de força e de energia.

Hoje, esses animais, tão queridos e admirados por nós, passam a 

ocupar, não inteiramente, e em todos os cantos do mundo ainda, o lugar de 

animais de estimação preferenciais, e são tratados pelos homens com especial 
consideração, sendo-lhes dedicadas inúmeras associações de criadores, de 

apreciadores, de estudiosos e de defensores. Publicações de diversos tipos 

completam esse universo de apreço e admiração irrestrita aos nossos velhos 
parceiros, e os artistas, desde a pré-história, nunca se cansaram de fixar a 

imagens dos cavalos nas mais diferentes e diversas modalidades. E dentro 
dessa tradição que se situa a obra e a paixão de Caé Braga.

they are associated to. Extension and multiplication of our own bodies, 
the horse has always been present in our history and life since remote 

times. It has already served, among other functions, as a potency 

measuring reference ofmachines, since the XIX century, when they began 
replacing horses as a working too! and a measuring criterion of strength 
and energy.

Today, these animais, so dear and admired by us are placed, 
not entirely, and notyet in every part ofthe world, as preferred domestic 
animais, and are treated by man with special consideration, to which 

many breeding associations are dedicated, of appreciators and 

defenders. Different kinds of publications complete this universe of 
unrestricted appreciation and admiration to our old partners, and artists, 
since pre-history, never tired of setting horse images in different and 

various ways. It is in this tradition that Caé Braga's work and passion 
situates itself.

Analisemos, então, algumas de suas peças. A primeira diferença que 

nos assalta após examinarmos o conjunto é a de tratamento e resultado entre 

as peças feitas de bronze e as de terracota. As primeiras são sólidas e mais 
presas ao estilo realista, conferindo-lhes imponência e monumentalidade, 
enfatizando as qualidades clássicas de durabilidade, contenção e nobreza das 

formas sólidas e curvilíneas do animal; as segundas exaltam suas qualidades 

de maleabilidade e leveza, em contraposição aos volumes dos corpos dos 
cavalos. Na terracota, é possível ao escultor expandir com mais facilidade 

suas ousadias formais, o material obedece rapidamente aos desígnios das 

suas mãos. Enquanto a terracota se presta a fixar os diferentes momentos de 

vida do animal e mesmo da interação entre homem e animal, marcadas por 
tensão e movimentos inesperados, o bronze presta-se melhor às composições 

que pretendam transmitir os sentimentos e os efeitos de eternidade.
Exemplo claro do que afirmamos acima são as duas figuras de 

cavaleiros, uma em bronze e outra em terracota. Na primeira (fig. 1), vemos 

cavalo e cavaleiro ultrapassando uma barreira, e dessa emerge a própria figura 
do cavalo montado, como que surgindo do solo e deixando entrever apenas a

Therefore, let us study some of his pieces. The first difference that 
assaults us after examining the whole set is the treatment given and the 

result between bronze and terracotta pieces. The first are solid and closer 
to a realistic style which confers to them majesty and magnificence, 
emphasizing classic qualities of durability, lightness and nobility of the 

animaTs solid and curved forms; the second praises qualities of lightness 
and malleability, in opposition to horse’s body volumes. In terracotta, it is 

possible and easier for the sculptor to expand his formal boldness, the 

material obeys rapidly to what his hands indicate. While terracota is useful 
to express the animaTs life movements and even the interaction between 

man and animal, marked by tension and unexpected movements, bronze 

is more appropiate to those compositions which intend to transmit feelings 
and effects of eternity.

A dear example ofwhat was stated before is the two knight figures, 
one in bronze and the other in terracotta. In the first one (fig. 1), we see 

knight and horse trespassing a barrier, and from this emerges the figure of 
the mounted horse itself, as ifrising up from ground and only glimpsing half
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fig. 2 - Ginetefig. 1 - Esbarro

metade do coipo do animal e a figura inteira do homem. Peso e solidez são 
as qualidades que ressaltam ao olhar do espectador, complementadas pelo 

tratamento realista do assunto. No segundo exemplo (fig. 2 e página 47), 
observamos um tratamento mais livre do tema, e a cena dá-nos a impressão 

de um movimento de doma, quando os corpos do cavaleiro e do cavalo se 
fundem num só corpo. Não há preocupação realista, e a simplificação formal 
reforça a idéia de um conjunto em movimento tensionado. O uso da pátina 

fria ajuda a valorizar o conjunto escultórico, realçando o sentido do 

movimento almejado pela obra.
Outro conjunto que exemplifica a importância da distinção entre o uso 

do bronze e o da terracota nesse tipo de trabalho é o par (fig. 3 e 4) formado 

pelos cavalos executados em bronze, de corpo inteiro, que têm cada qual a 

pata dianteira levantada, demonstrando a impaciência do animal, pronto para 
partir a galope. Poderiamos dizer que as estatuetas nos passam a idéia de 

energia contida, numa pose clássica do gênero estatuário eqüestre.
Mesmo que os bronzes recebam um tratamento moderno, sem 

exagerados pormenores anatômicos, eles obedecem às linhas gerais da tradição

the animars body and the ma ris whole figure. Weight and solidness are 

qualities that stand out to the spectator's eyes, complemented by the realistic 
treatment given to the subject. In the second example (fig. 2 and page 47), 
a freer treatment is given to the subject, and the scene gives us the 
impression of a dome movement, when knighfs and horse's bodies are 

merged into one. There is no realistic preoccupation, and the formai 
simplification reinforces the idea of a tensioned movement set. The use of 
cold patina helps value the sculptoric set, pointing out movement perception 
which is aimed by the work.

Another set that exemplifies the important distinction between 
bronze and terracota usage in this kind of work is the pair (fig. 3 and 4) 
formed by whole body horses made of bronze, where each is pictured with 

the front paw lifted, showing the animars impatience, ready to break into a 

gallop. We could say that the statuettes give us the idea ofcontained energy, 
,n a classical pose of the equestrian statuary style.

E.ven if bronze pieces get modern treatment, without exaggerated 
anatomical details, they obey traditional realistic-academic guidelines,

The complete description of the works that illustrate the texts can be found on page 40. A descrição completa das obras que ilustram os textos pode ser encontrada na página 40.
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fig. 4 - Manotaçofig. 3 - Luzitano

updated to the return to order movement of the 20's and 30's, in which 
geometrics commanded the disposition of forms (fig. 5). Another very well- 
known and popular example among us was, and still is, Antônio Caringi's 

work, ruled by similar principies.
Another interesting set of pieces to compare is represented by two 

saddled horses, in diverse formal treatment. The first one, in bronze (page 

100), maintains characteristics stated before, reinforcing the idea ofimmobility. 
And the other piece is in terracotta (page 64), with accented use of patina for 
light reflection, head and legs simplified, which become supports for the animaTs 

body, and an intense geometrization ofthe head, the saddle and of the harness. 
As we can see, Caé is capable ofworking the same theme in different stylistic 
registries, reaching and pointing out the materiaTs own qualities, whether it 
being the solidity of bronze or plastic lightness of clay.

Our sculptor's versatility manifests itself with excellence while 

dedicating himself to the horse's most noble part - the head - so many 
times represented in oursculpting tradition. From the three heads presented, 
we have in bronze (fig. 7 and page 109) a classic representation of a 
beautiful and strongly expressive horse head, in a statically contained

realista-acadêmica, atualizada pelo movimento do retorno à ordem dos anos 
20 e 30, no qual a geometrização comandava a nova disposição das formas 

(fig. 5). Um exemplo muito conhecido e popular entre nós foi, e ainda é, o 

trabalho de Antônio Caringi, regido por princípios similares.
Outro conjunto de peças interessantes para cotejo é representado 

por dois cavalos com sela, em tratamentos formais diversos. O primeiro, 
bronze (página 100), mantém as características enunciadas acima, reforçando 

a idéia de imobilidade. E a outra peça é em terracota (página 64), com acentuado 
uso de pátina para o reflexo da luz, simplificação da cabeça e das pernas, que 

se tomam suportes para o corpo do animal, e intensa geometrização da cabeça, 
da sela e dos arreios. Como vemos, Caé é capaz de trabalhar o mesmo tema 
em registros estilísticos diferentes, alcançando e realçando qualidades próprias 

aos materiais, sejam a solidez do bronze ou a leveza e plasticidade da argila.
Essa versatilidade de nosso escultor manifesta-se com excelência no 

tratamento da parte mais nobre do cavalo - a cabeça - já representada inúmeras 

vezes em nossa tradição escultórica. Em três cabeças apresentadas, temos 

em bronze (fig. 7 e página 109) a representação clássica de uma bela e 
fortemente expressiva cabeça de cavalo, em posição de estaticidade contida;

em
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fig. 5 - Cavalo quadrado fig. 6 - Vento sul

position; the second one, more stylized, remembering aerodynamic forms 

of a racing head (fig. 6); and, at last, a third one, in painted iro (fig. 8 and 

pages 88/89), which diverges from any ofthe standards mentioned before, 
reminding us very much of certa in Gustavo Nakle's oneiric-surrealistic 
figures, a friend and sculptor admired by Caé, reporting us to styles 

developed by Picasso since cubism and throughout his career, largely 
incorporated to modern sculpture.

This doesn't mean demerit, on the contrary, it gives us proof that 
Caé creatively incorporated modern formal treatment manners without copy 

or transposition. Throughout his career, he has showed versatility in his 
various themes and materiais.

In this aibum's set of works, plastic quality and beauty of the 
terracotta pieces stand out, without harming the ones in bronze or iron, for 
itis in them that the sculptor masterly accomplishes his intent to transmit 

mthe intense feelings provided from dealing with this noble domestic and
utHity animal.

uma segunda, já mais estilizada, lembrando formas aerodinâmicas de uma cabeça 

em plena corrida (fig. 6); e, por fim, uma terceira, em ferro pintado (fig. 8 e 

páginas 88/89), que foge a qualquer padrão anterior,lembrando-nos muito certas 
figuras onírico-surrealistas de Gustavo Nakle, escultor admirado por Caé e amigo 

de nosso artista, remetendo-nos a estilemas desenvolvidos por Picasso desde o 

cubismo e ao longo de sua carreira, e incoiporados largamente pela escultura 
moderna.

Isso não significa demérito, bem pelo contrário, dá-nos a prova de como 

Caé incorporou criativamente maneiras de tratamento formais modernos sem 
cair na cópia ou na mera transposição. Versatilidade essa já demonstrada ao 

longo de sua carreira nos diferentes temas que trabalhou com materiais diversos.
No conjunto de esculturas apresentadas nesse álbum, temos que destacar 

a beleza e qualidade plástica alcançadas pelas peças de terracota, sem detrimento, 
evidentemente, das peças de bronze ou ferro, pois é nelas que o escultor realiza 
com maestria seu intento de nos transmitir as intensas emoções proporcionadas 

no convívio com esse nobre animal de estimação e de uso.
Força, destreza, solidez, maleabilidade, ímpeto, potência, lealdade são 

algumas das qualidades que nos transmite e que se agregam ao homem na lida
Strength, ability, solidness, malleability, impetuosity, potency, loyalty 

re Some of the qualities transmitted and that are aggregated to those who
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fig. 7 — Cabeça crioulo fig. 8 - Cavalo xadrez

e no convívio com esse belo animal. Essas fortes e decisivas qualidades são 

captadas e transformadas plasticamente pelo trabalho de Caé que, já mestre 

de seu labor, proporciona-nos um mundo transfigurado por suas mãos e nos 
presenteia com este universo plástico de beleza, magia e sonho, oferecendo- 
nos a possibilidade de nos libertarmos, mesmo temporária e imaginariamente, 
do mundo mecanizado e rotinizado em que vivemos

Aproveitemos, pois, a oportunidade para este reencontro prazeroso 
com nosso mundo ancestral e sempre presente que a obra escultórica de Caé 

nos oferece.

deal with this beautiful animal. These strong and decisive qualities are 

captured and transformed plastically by Caé's work who, already master 
ofhis labor, provldes us with a world transfigured by his hands and bestows 
us with this plastic universe of beauty, magic and dream, offering us the 
possibility to free ourselves, even iftemporarily and imaginarily, ofthe routine 
and mechanized world we live in.

Let us, then, make the best use of this opportunity of such a 
pleasurable reencounter with our ancestral and always present world that 
Caé's sculptural work offers us.

José Augusto Avancini
PhD, Professor at the History Department and of the post- 
graduation programs in History and Visual Arts at UFRGS and 
a CNPq researcher.

José Augusto Avancini
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Um Comentário sobre a Obra 

Escultórica de Caé Braga
J\ Com menta ry on
Caé Braga's Sculptorical Work

Luiz GonzagaLuiz Gonzaga

Observar a escultura de Caé Braga é compreender que estamos diante 

de uma obra com raízes profundas na natureza. São esculturas que traduzem, 
com força criativa e expressiva, principal mente a figura do cavalo.

Desde a época das cavernas, o homem tem uma ligação objetiva, de 

sobrevivência, com os animais que povoam o mundo conhecido, fora de suas 

cavernas.

To observe Caé Braga’s sculpture is to realize we are facing a work 

with profound roots in nature. They are sculptures that translate Creative 

strength and expressiveness, specially the horse figure.
Since the days of cavemen, man has had and objective bond, of 

survival, with animais thatpopulate the known world, outside their caverns.
They needed to hunt, they had to survive.
The relationship between man and animais had the purpose of Era preciso caçar, era preciso sobreviver.

O relacionamento do homem com os animais tinha por objetivodomina tion.
subjugá-los.Inside their caverns, paintings document the relationship between 

men and animais and the strategies adopted to hunt, through which they 

obtained food and clothing.
And so they practiced magic and survival worships.
I make ofthese considerations an invitation to think about the relation 

between men and animais that exists since the early days of man’s life on 
earth.

No interior de suas cavernas estão documentadas, através de pinturas, 
as relações entre o homem e os animais e as estratégias que deveríam pôr em 

prática para caçar, obtendo assim o alimento e também o agasalho.
Praticavam, então, um culto mágico e de sobrevivência.
Faço essas considerações como um convite a pensarmos sobre a 

relação entre homens e animais, que existe desde os primórdios da vida do 

homem sobre a terra.My intention is to understand the relationship and contact of man
Aqui, o que procuro é compreender a relação e o convívio do homem 

com seu cavalo.
Em muitas partes do mundo, o cavalo esteve presente na história da 

humanidade. Em tempos de guerra e paz, executando muitas e diferentes 

funções. É uma relação que vem de tempos imemoriais.
Para o gaúcho, o cavalo é um companheiro, um ser que complementa a 

sua existência. Uma outra parte do seu ser. Já fomos chamados de “centauro dos 

pampas”. Isso identifica a comunhão existente entre homem e seu cavalo (fig. 9).
Um dos centauros da mitologia grega, Quiron (página 45), o mais 

célebre dos centauros, salienta-se entre os seus pares pelo seu caráter do 

bem e seu amor à justiça.
Na arte de Caé, nota-se que o cavalo é o protagonista entre outras 

formas que povoam o seu imaginário.

and his horse.
In many parts of the world, horses ha ve been present in the history 

of mankind. In time of war and peace, accomplishing many and different 
functions. It is a relation that dates from long forgotten times.

For the gaúcho, horses are companions, a being that complements 
bis existence. Another part of his being. We have already been called 

centaur of the pampas". That points out the fellowship existent between 
man and his horse (fig. 9).

Quiron (page 45), one of the centaurs of Greek mythology, was the 
most distinguished of all and stands out among its pairs due to his good 
Qbaracter and love of justice.

In Caé’s art the horse is the leading character among other forms 
tbat inhabits his imaginary.



fig. 10 - Sem títulofig. 9 - Centauro V

In my opinion we can observe three important moments in hisPenso que podemos observar três momentos importantes em sua
trajetória. course.

In a first moment, an "archaic” conception is evident in his 

sculptures, which lead us to the beauty ofsyntheses, therefore withdrawing 
from a formal realism and directing itself to a modeled form of expression 

(fig. 10).

Em um primeiro momento, suas esculturas evidenciam uma concepção 

“arcaica” que nos traz a beleza das sínteses, fugindo, assim, do realismo formal 
e dirigindo-se à expressão da forma modelada (fig. 10).

Nesta síntese sentimos, no desenho da forma, seus contornos, seu 
modelado, que o artista expressou o significado, e não o real.

Há nestas esculturas uma grande beleza. Seu “arcaísmo” provoca nossa 

imaginação. Na figura que ilustra essas observações, sentimos a força do animal 
que, adulto, se mostra de posse de toda a sua energia. Sentimos a sua atenção 

e seu relincho, talvez para mostrai' a sua superioridade entre os demais e chamar 
a sua fêmea.

In this synthesis, the drawing forms, their outlines and modeling 

are the artisfs expression of meaning, and not realism.
There is great beauty in these sculptures. His “archaism" stirs up 

imagination. In the picture that illustrates these observations, we feel the 
strength of the animal that, grown, shows itself as in possession of all its 

energy. We feel its alertness and its neigh, maybe to show its superiority 

among others and to call its female.
Anyone who has already lived in the countryside brings in his 

memory scenes such as these: magical and of great beauty.
Synthesis and essence is what matters most in what is represented. 

Caé Braga's phase is rich in its forms and in the number of pieces.
The artist expresses himself through many materiais. Terracotta is

Quem viveu na campanha, traz em suas memórias cenas como esta: 
quase mágicas e de grande beleza.

É a síntese, a essência, o que tem de maior significado e relevância no 

que se quer representar. Essa fase de Caé Braga é rica em suas formas e na 

quantidade de obras.
O artista se expressa em vários materiais.Tem como ponto de partida
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fig. 11 - Salibathan

a terracota. É nesse material que vai se desenvolver a construção de sua obra. 
A argila, aquela a que obedece imediatamente o nosso pensamento é que vai 
ser o seu primeiro material de expressão.

Suas pequenas esculturas, algumas de maiores dimensões, vão guardar 
no seu modelado, tanto na construção das formas como na expressividade e 

sensibilidade no tratamento de suas superfícies, a intenção e a ação do artista.
Em algumas esculturas em terracota, observamos grande ênfase no 

tratamento de suas superfícies. Em certos momentos aparecem grafismos que 
contribuem para dar maior expressão a essas superfícies (fig. 11 e página 59). 
Em outros, esses grafismos quase nos sugerem sinais, escritos imemoriais, que 

fazem com que essas esculturas guardem algo indecifrável. Uma linguagem 
que não é lida, mas é percebida por nossa sensibilidade. É aí que se estabelece 

uma situação de cumplicidade entre a obra e o observador. E aí que se 

estabelece um elo entre o artista e o público.
Em um segundo momento, deparamo-nos com uma fase lúdica.Uma 

fase que transborda em fantasia, onde a idéia é representada simbolicamente. 
Quero destacai' uma série de cabeças que, providas de quatro patas de cavalo, 
configuram uma simbiose entre a forma humana e a de um cavalo.

his starting point. It is with this material that he will develop the construction 

of is work. The first material of expression is c!ay, which promptly obeys our
thoughts.

His small sculptures, and some other of bigger dimensions will 
capture the artisfs intention and action through its modeling, whether in 
the constitution offorms as well as the expressiveness and sensibility while 
treating surfaces.

In some terracota sculptures, we observe great emphasis on surface 
treatment. In certain moments, graphics appear and give surfaces more 

expression (fig. 1 ] and page 59). In others, these graphics practically 

suggest signals, immemorial writings, which make these sculptures the 
keepers of something undecipherable. A language that is not read, but 
n°ticed by our sensibility. At this moment a complicity situation is established 
between the piece and its observer. And it is at this moment that a bond 
between artist and public is established.

At a second moment, a playful phase presents itself. A phase 
everflowing with fantasy, where the idea is represented symbolically. 1’d
Uke to point out a series of heads that, provided with four horse paws

35



.

fig. 12 - Cavalo cabeça

configure a symbiosis between human and horse form.
Here, the head represents the human part of the figure. The thinking 

part, the one which determines itself, to which courage and the will to fight 
and win belong. These heads are on four horse paws, as mentioned earlier, 
in an attitude ofstrength and firmness to perform, win and accomplish the 

determination of the being that thinks: man (fig. 12 and page 68).
There is another head with the same symbology, but with a crest of 

colored feathers on his head (fig. 13). A warrior’s head, expressing combat 
attitude through the red color on the top of his head and his eyes fixed and 

determined, reminding us ofSepé Tiaraju, guardian and defender of our lands.
It is a playful and surreal phase.
Besides these heads, I would like to point out other sculptures that 

are significa nt to th is period.
Imagination triggers the act of making, which is emphasized by a 

dreamlike world. Figures on wheels show up and lead us to poetical 
thoughts. Poetry concerning relationships between man and objects; 
between man and fantastic animais. Animais that come from anothem 

dimension, another reality. From the remote world of our childhood. From

Aqui, a cabeça representa a parte humana da figura. A parte pensante, 
que se determina, que guarda a coragem e a vontade de lutar e vencer. Essas 

cabeças estão sobre quatro patas de cavalo, como já foi mencionado acima, 
numa atitude de força e firmeza para desempenhar, vencer e cumprir a 

determinação do ser que pensa: o homem (fig. 12 e página 68).
Há uma outra cabeça com a mesma simbologia, só que acrescida de 

um cocar de penas coloridas (fig. 13). Cabeça de guerreiro, expressando uma 

atitude de combate na cor vermelha no topo de sua fronte e os olhos fixos e 

determinados, o que nos faz pensar em Sepé Tiaraju, guardião e defensor de 

nossas terras.
É uma fase lúdica, surreal.
Além dessas cabeças, gostaria de salientar outras esculturas que são 

significativas desse período.
A imaginação desencadeia um fazer que está enfatizado pelo mundo 

onírico. Surgem figuras sobre rodas que nos levam a pensar em poesia. Uma 

poesia que está ligada às relações entre os homens e os objetos; entre os 

homens e os animais fantásticos. Animais que vêm de uma outra dimensão, de 

uma outra realidade. Do remoto mundo de nossa infância. Dos primórdios de
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fig. 14 — Cavaleiro caduvéufig. 13 - Cavalo emplumado

the depths of our perception.
Dialogues between human figures represented by fragments: faces, 

hands, legs and symbolic for ms, frames as Windows that emphasize certa in
situations.

nossa percepção.
Diálogos entre figuras humanas representadas por fragmentos: caras, 

mãos, pernas e formas simbólicas, molduras como janelas que enfatizam 

determinadas situações.
Em outro momento dessa fase, vemos um cavaleiro montado em um 

cavalo que possui somente as patas dianteiras e está suportado por três rodas. 
Conheço duas versões dessa obra. A que me interessa comentar é a que está 

representada na ilustração acima (fig. 14 e página 90).
Escolhi esta obra porque me parece significativo comentá-la.
Nesta versão, a figura do cavalo acaba logo ao término de sua anca, 

parecendo assim que ele realmente está flutuando. Vejo uma representação 

do Quixote muito particular e criativa da parte do artista.
Caé Braga nos mostra, na expressão do rosto do cavaleiro, na minha 

interpretação, um espanto, uma perplexidade do homem diante das atrocidades 

do mundo. Ele está espantado. Indignado. Expressão essa reforçada pela 

falta de seus braços. Não tem como agir. Como Quixote, está perplexo com 

sua incapacidade de consertai' o mundo.
As cores, nesta escultura, ilustram o que quero dizer. São cores que

In another moment of this phase we see a knight mounted on a 
horse that has front paws only and is supported by three wheels. I know 
two versions of this work. The one which commenting on matters to me is 
the one that is represented in the illustration above (fig. 14 and page 90). 

I chose this work because it seems significant to comment on it.
In this version, the figure of the horse ends right at the tip of its hip, 

looking as if it were actually floating. I see the artisfs representation of a 

very sPecific and Creative Quixote.
In my understanding, Caé Braga shows us awe through the knight's 

expression, a perplexity of man facing the world's atrocities. He is 
Ipibstruck. Angry. This expression is intensified by the lack ofarms. He is

without action. Like Quixote, he is flabbergasted at his inability to fix the
world.

facial

In this sculpture, colors illustrate what I mean. They are colors that
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fig. 15 - Paleteada

colocam em evidência a representação de um mundo ilusório, representado 

na máscara teatral que cobre a cara do cavalo, enfatizando a ação dramática. 
O outro lado da realidade. A ação teatral.

Na terceira e última seleção de imagens, o artista nos mostra esculturas 
apreendidas do real.

Seu conhecimento para construir, tanto a forma do cavalo como a do 
cavaleiro, demonstra uma grande sensibilidade para observar e transferir para 

a matéria, argila, que depois resultará em uma fundição, em bronze. Aqui não 

há o uso da cor. O que há é a construção da forma, que será valorizada pela 
ação da luz e da sombra. Sua sensibilidade sabe explorar essas superfícies 

modeladas que vão ficar definitivas no bronze.
Essas obras nos aparecem como o congelamento de algumas situações 

que fazem parte da lida e do cotidiano da vida na campanha gaúcha.
Quem observa o conjunto dos dois cavaleiros embretando um bovino, 

percebe os movimentos fortes e precisos que exigem cooperação. O retesar 
dos músculos humanos e dos animais evidencia o conhecimento dessas 

anatomias.

show clearly the representation ofa delusional world evident in the horse'$ 

theatrical mask placed over its face, emphasizing dramatic action. The 

other side of reality. The theatrical action.
In the third and last selection ofimages the artist shows us sculptures 

captured from reality.
His building knowledge ofthe horse’s and the knighfs forms shows 

great sensibility to observe and transfer to matter, d ay, what later on will be 

cast in bronze. Here there is no use of color. There is the construction oi 
form, which will be valued by light and shadow. His sensibility knows how 

to explore these modeled surfaces that will be finished off in bronze.
These pieces seem like frozen situations that make part ofthe daily 

toil of life in the gaúcho countryside.
They are seized perceptions of men's and animaTs actions.
Whoever observes the set of two knights cornering a horse notices 

strong and precise movements that demand cooperation. The straining ot 
human and animai muscles make evident the knowledge of these 

anatomies.
Light and shadow are emphasized in these sculptures that pictureNessas esculturas que retratam ações e movimentos, a luz e a sombra
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fig. 16 -Luzi

são mais enfatizadas.
Essas obras são de uma grande beleza. É preciso observar também 

os cavaleiros em seus cavalos. Ora o cavaleiro é um observador, ora desenvolve 

um trote, um galope.
A ilustração que podemos observar a seguir nos traduz o que abordei 

sobre a lida na campanha (fig. 15 e páginas 122/123).
Para finalizar estas considerações sobre este terceiro conjunto de 

imagens da obra escultural de Caé Braga, é relevante ilustrar com a figura do 

cavalo que, aqui, se mostra em sua totalidade (fig 16 e página 112).
Creio que esta obra representa todo um mundo. Um mundo fascinante 

que evoca a ligação que temos com a terra, com a natureza. E uma escultura 

que nos mostra a figura de um cavalo: segura e emblemática.

action and movement.
These works are ofgreat beauty. It is also important to observe the 

knights on theirhorses. Sometimes the knight is an observer, sometimes he 
starts on a trot or a gallop.

The illustration we can observe next translates what I approached 
about the routine on the countryside (fig. 15 and pages 122/123).

To conclude these considerations about the third set of images of 
Caé Braga's sculptural work, it is relevant to illustrate them with the horse's 
figure that, here, is shown in its wholeness (fig. 16 and page 112).

I believe this work pictures a whole world. /I fascinating world that 
evokes the link we ha ve with land and n ature. It is a sculpture that shows 
the figure of a horse: certa in and emblematic.

Luiz Gonzaga
Artista plástico-escultor. Professor aposentado de 
Escultura do Instituto de Artes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.

Luiz Gonzaga
Artist-sculptor. Retired sculptur teacher on 
the Institute of Arts, Federal University of Rio 
Grande do Sul.
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Descrição das obras que ilustram o texto de José Augusto Avancini.

fig. 1 - Esbarro, resina, 2002, 16 X 20 X 9cm. 
fig. 2 - Ginete, terracota, 1983, 32 x 12 x 5cm (inclui base), coleção 

Arminda Lopes, Porto Alegre, RS.
fig. 3 - Luzitano, bronze, 2003, 19,5 x 18 x 7cm (inclui base), tiragem 100 

exemplares.
fig. 4 - Manotaço, bronze, 2004, 43 x 54 x 15cm (inclui base), 
fig. 5 - Cavalo quadrado, bronze, 2003, 28 X 25 X 8cm, tiragem 20 

exemplares.
fig. 6 - Vento sul, bronze, 1993, 16 x 12 x 6cm (inclui base), 
fig. 7 - Cabeça crioulo, bronze, 2002, 23 X 18 X 8cm (inclui base), 
fig. 8 - Cavalo xadrez, ferro, 1995, 34 x 10 x 7cm.

Descrição das obras que ilustram o texto de Luiz Gonzaga.

fig. 9 - Centauro V, bronze, 2001, 32 x 31 x 8cm (inclui base), 
fig. 10 - Bagual II, terracota, 1992, 33 x 32 x 11 cm, coleção Vasco Prado, 

Porto Alegre, RS.
fig. 11 - Salibathan, terracota, 1996, 16 x 16 x 4cm, tiragem 100 exemplares.
fig. 12 - Cavalo cabeça, terracota, 2001, 19 x 18 x 9cm.
fig. 13 - Cavalo emplumado, terracota, 2003, 18 x 20 x 6cm.
fig. 14 — Cavaleiro caduvéu, resina, 2001, 70 x 56 x 23cm.
fig. 15 - Paleteada, bronze, 2005, 31 x 32 x 35cm, tiragem 100 exemplares.
fig. 16 - Luzi, bronze, 2003, 17 x 16 x 5cm, tiragem 100 exemplares.
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Centauro III
Terracota, 1983, 36 x 22 x lOcm (inclui base).

Tiragem 3/20. 
Coleção Sérgio Moacir Marques, 

Porto Alegre, RS.

Centauro II
Terracota, 1983, 29 x 23 x 9cm (inclui base). 
Tiragem 30 exemplares.



Centauro IV
Terracota, 1983, 36 x 25 x 12cm (inclui base)- 
Tiragem 1/20.
Coleção Sandro e Patrícia Sanchez,
Porto Alegre, RS.



T Quiron centauro
prracota, ^83, 41 x 27 x 18cm (inclui base). 

I Tiragem 1/20.
Coleção José Carlos e Patrícia Marques, 

Porto Alegre, RS.



1

Laçador
Terracota, 1983,42 x 33 x 12cm (inclui base).
Tiragem 20 exemplares.



Gin ete
32 x 12 x 5cm (inclui base).

Tiragem 5/20. 
opes, Porto Alegre, RS.

Terracota, 1983. 

(Coleção Arminda L



V

Borístenes
Terracota, 1984, 22 x 24 x 7,5cm. 
Tiragem 30 exemplares.



Sem título
Terracota, 1985, 19 x 19 x 7cm. 

Tiragem 50 exemplares.
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I
Cavalinho tradição

Terracota, 1987, 16 x 16 x 6cm.
Tiragem 30/30.

Coleção Fernando e Naida Rosa, ;
Porto Alegre, RS-

Bagual II
Terracota, 1987, 25 x 23 x 9cm (inclui base)- 
Tiragem 4/40.
Coleção José Canal e Denise Musse,
Porto Alegre, RS.
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Dia bagual
Terracota, 1987, 34 x 29 x 13cm. 
Tiragem 30/30.
Coleção Eduardo R. Martins e 
Claudia Gervini, Porto Alegre, RS.
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Bagual II
Terracota, 1992, 33 x 32 x llcm.

Coleção Vasco Prado, 
Porto Alegre, RS.



Xirú bagual
Terracota, 1992,
Tiragem 2/30.
Coleção Júlio e Maria Luiza Collares, 
Porto Alegre, RS.

33 x 27 x 1 lcm (inclui base)l



Tubiano
Terracota, 1993, 28 X 26 X 8,5cm.

oleção Carlos Ruschel e Carla Oppermann, 
Porto Alegre, RS.







Sem título
Terracota, 1996, 14,5 x 14,5 x4.5cm.

Tiragem 100 exemplares.
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r

Potro aparição
Terracota, 1996, 16 x 22 x 7cm. 

Tiragem 30 exemplares.

60



I rímavera II
Terracota, 1996, 24 X 24 X 7cm.
Coleção Luciana M. Rosa,
ICmo Alegre, RS.
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Sem titulo
Terracota, 1997, 16,5 x 18 x 5cm.

Tiragem 50 exemplares.

hnanaque
1 ri-icoía, 1997, 30 X 30 X 9cm. 

"ayeni 4/50.
ColL<*d0 C lóvis Fabrício Sanchez,Boss°roca, RS.
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Terracota, 1997, 22 X 2' 
Tiragem 30 exemplares



lucéfalo
Terracota, 1997, 26 x 21 x 7cm. 
hragem 9/50.
^°leçào Eduardo Penna Elias,
'^'asflia, DF.
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K:

Potro vento-sul
rerracota, 1998, 25 x 22 x 2cm. 

I iragem 30 exemplares.

^ersivalo
' " ac°ta. 1997, 34 x 29 x 13cm. 

1 uagem 3/20.
' '!eVao Pierre Fernandez e
D<)ris ^ins. Toulouse, França.



_ Cavalo cabeça
Terracota, 2001, 1 y
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f ida campeira II 
terracota, 2004, 29 x 26 x 15cm.
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Entonado
Terracota, 2005. 29 x 27 x lOcm.

Tiragem 1/20.
l'leção Marcos Rosa e Cíntia De La Torres,

Porto Alegre, RS.

l ida campeira I 
terracota, 2004, 24 x 24 x 9cm.
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Entonado II
Terracota, 2005, 29 x 36 x 15cm. 
Tiragem 1/20.
Coleção Ana Aita. Porto Alegre, RS.
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La reina negra _
na Policromada, 1992, 71 x 58 x 21 cm.
^ °leção Lila Doyle, Porto Alegre, RS.

Resi





Troféu “Os 20 gaúchos que _ 
^arcaram o século XX - Érico Veríssimo” 

Resina com base. 1999. 33 x 25 x lOern. 
Coleção particular. Porto Alegre. RS.



_ Sem título
Ferro, 1994, 54 x 50 x 19cm. 
Coleção Fábio Milach Gervini, 
Porto Alegre, RS.







Resina com ferro e madeira. 1994,
91 x 57 x 20cm.

Coleção particular, Porto Alegre, RS.



_Dias longos
Resina com ferro. 1995. 60 x 33 x 1 lcn 
Coleção particular. Porto Alegre. RS.





Cavalo xadrez
Ferro, 1995, 34 x 10 x 7cm.





Cavaleiro caduvéu
Resina. 2001. 70 x 56 x 23cm.

90



Cavalgada _
Resina, 2003. 72 x 50 x 23cm.
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La reina II
Resina , 2004, 64 x 62 x 21 cm.
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Sem título 
Bronze, 1990, 15 x 16 x 5cm. 

Tiragem 50 exemplares.
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Sem título
Bronze, 1990. 12 X 15x4cm. 
Tiragem 50 exemplares.
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Sem título
Br°nze. 1998. 10 x 11.5 x3cm.

1 99



.

Cavalinho com sela 
Bronze. 1998. 12x11 x 3.5cm.
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*~a] «linho coleção 4 patas
Qi-onze. 1999. 12 x 13 x 4cm.
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11

Relincho
Bronze. 1998. 10.5 x 12 x 3cm.
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Sem titulo
Bronze, 1998. 10.5 x 11 x 3cm.
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Bucéfalo 
Bronze. 1999. 11 x 13 x 4cm.
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Bronze. 2000. 11 x 15 x 5cm.



r-1'

V"

Primavera
Bronze. 1999. 36 x 30 x 10cm.

Tiragem 2/10. 
Miriam Lahude Costa Franco.

Porto Alegre. RS.
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Cabeça crioulo
Bronze, 2002, 23 x 18 x 8cm (inclui base).

Tiragem 100 exemplares.

Cavalinho com sela
Bronze. 2002. 25 x 30 x 9cm. 
Tiragem 20 exemplares.
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Padrillo
Bronze, 2003, 160 x 160 x 45cm.

Tiragem 1/10 
Coleção Beatriz Ferreira.

Gramado. RS-

m



yt
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Luzitano
Bronze, 2003, 19,5 x 18 x 7cm (inclui base).

Tiragem 100 exemplares.
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Luzi
Bronze, 2003, 17 x 16 x 5cm. 
Tiragem 100 exemplares.

113



_La reina III
Bronze. 2003. 53 x 50 x 16cm.
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Delírio
Bronze, 2003. 45 x 26 x 14cm.

Jump
Bronze. 2003. 

46 x 42 x 19cm.
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_ Controle
Bronze. 2003. 44 x 46 x 16cm. 
Tiragem 20 exemplares.



Construção
Bronze, 2004, 42 X 44 X 20cm.

Tiragem 1/20.
Coleção Beatriz Ferreira, Porto Alegre, RS.









Bronze, 2005. 31 x 32 x 35cm.
Tiragem 10 exemplares.





;

Sapateando no partidor
ronze. 2005. 49 x 47 x 25cm.

Tiragem 1/10. 
Coleção Leonardo Novais, 

Porto Alegre. RS.

Caé Braga trabalhando 
alguma das etapas do preparo 
cie Sapatendo no partidor. 
Para fundição em bronze.
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Pastoreio
Têmpera s/cartão, 1977, 36 x 50cm.

Encontro
Desenho, 1983, 10 x 14cm.
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V
&

O domador
Desenho, 1985, 7 X 7cm.

Domar
Desenho, 1984, 15 x 9cm.
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Cena campeira II
Acrílica s/cartão, 1986, 32 x 48,5cm.

Amazona
Desenho, 1986, 17 X 17,5cm.
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Sem título
Têmpera s/cartão, 1987, 35 x 50cm. 

Coleção Paulo Henrique Pio, Porto Alegre, RS.
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Cavaleiro da Aruanda
Têmpera s/cartão, 1987, 35 x 50cm. 

Coleção Fernanda Ferreira Braga, Porto Alegre, RS.

Baio
Têmpera s/cartão, 1987, 23 X 32cm.
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Prazer
Desenho, 1988, 8 x 8cm.

Garanhão
Desenho, 1990, 15 x lOcm.

Cena campeira
Litografia 3/17, 1991, 17 X 31cm (imagem). 
Coleção Fernanda Ferreira Braga,
Porto Alegre, RS.
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A batalha
Acrílica sobre eucatex, 1995, 28 x 36cm. 

Coleção Luciana M. Rosa, Porto Alegre, RS.
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Natureza
Desenho, 1996, 10 x 7cm.

O prado
Desenho, 1994, 14 x 13cm.

Cavalgada II
Desenho, 1996, 5 x 6cm.
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Aruanda
Desenho, 1998, 8 x 7cm.

Cavalgada
Desenho, 2002, 14 x 14cm.
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Real beleza
Desenho, 1997, 11 X 7cm.
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CAÉ BRAGA
Carlos Eduardo da Silva Ferreira Braga

1961 • Nasceu em Porto Alegre, RS.
1980 • Freqüentou, até 1984, as oficinas de Criatividade, Escultura e 

Gravura do Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, Porto 

Alegre, RS.
1983 • Ingressou como bolsista no Atelier de Vasco Prado, onde 

permaneceu até 1985, Porto Alegre, RS.
• Exposição com Vasco Prado, Assembléia Legislativa, Porto Alegre,

1961 • Born in Porto Alegre, RS.
1980 • Attende, until 1984, the workshops of Creativity, Sculpture and 

Engraving at the Atelier Livre of the county of Porto Alegre, Porto 

Alegre, RS.
1983 •Scholarship at the Atelier Vasco Prado, where he remained 

until1985, Porto Alegre, RS.
• Exhibition with Vasco Prado, Municipal Council, Porto Alegre, RS.

1985 • VJorked with sculptor Luiz Gonzaga until 1991, Porto Alegre, RS. 
•Collective exhibition, Loja Sandíz -Shopping Center Iguatemi, Porto

Alegre, RS.
1986 •Individual exhibition, Atelier Vasco Prado, Porto Alegre, RS. 

•Individual exhibition, Zelig Bar, Porto Alegre, RS.
1988 •Individual exhibition of sculptures, Atelier Livre of the county of

Porto Alegre, RS.
• Gold medaI at the Novo Hamburgo Salon of Painting and 

Sculpture, RS.
• 1 st Place Prêmio Incentivo at the Municipal CounciTs Salon, Porto 

Alegre, RS.
•Collective exhibition "Escultura de Grande Porte",Ponto de Arte 

gallery, Porto Alegre, RS.
1989 •Individual exhibition of sculptures, Tribunal de Justiça de Esteio,

RS.
1985 • Trabalhou com o escultor Luiz Gonzaga até o ano de 1991, Porto

Alegre, RS.
• Exposição coletiva, Loja Sandíz - Shopping Center Iguatemi, Porto 

Alegre, RS.
1986 • Exposição individual, Atelier Vasco Prado, Porto Alegre, RS.

• Exposição individual, Zelig Bar, Porto Alegre, RS.
1988 • Exposição individual de esculturas, Atelier Livre da Prefeitura,

Porto Alegre, RS.
• Medalha de Ouro no Salão de Escultura e Pintura de Novo 

Hamburgo, Novo Hamburgo, RS.
• 1 ° Lugar Prêmio Incentivo no Salão da Câmara Municipal de Porto 

Alegre, Porto Alegre, RS.
• Exposição coletiva “Escultura de Grande Porte”, Galeria Ponto de 

Arte, Porto Alegre, RS.
1989 • Exposição individual de esculturas, Tribunal de Justiça de Esteio,

RS. RS.
•Collective exhibition, Galeria ENART, Florianópolis, SC.

1991 •Collective exhibition of "Escultura Figurativa Atual no RS”, IEAVI 
(State Institute of Visual Arts, Porto Alegre, RS.

1993 • Interference in Urban Spaces Project, promoted by IEAVI, in RS 

interior:

• Exposição coletiva, Galeria ENART, Florianópolis, SC.
1991 • Exposição coletiva de “Escultura Figurativa Atual no RS”, IEAVI 

(Instituto Estadual de Artes Visuais), Porto Alegre, RS.
1993 • Projeto Interferência em Espaços Urbanos, promovido pelo IEAVI, 

no interior do RS:
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• Julio de Castilhos, RS - workshop.
• Garibaldi, RS - workshop.
• Santo Antônio da Patrulha, RS - interferência, com pinturas, no 

espaço urbano.
• Arambaré, RS - interferência, com pinturas, no espaço urbano.
• Exposição coletiva “O Corpo e a Obra - Formas Tridimensionais”, 

Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS.
• Exposição coletiva “Arte Sul”, MARGS - Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS.
• Classificado no concurso “Espaço Urbano-Espaço Arte”, com 

uma escultura em praça pública, no Parque Marinha do Brasil, 
Porto Alegre, RS.

1994 • Exposição coletiva “Homenagem a Vasco Prado - 80 anos”, Porto
Alegre, RS.

• Exposição coletiva “Onze Escultores no União”, Porto Alegre, RS.
• Exposição coletiva “Artistas do Instituto Goethe”, Porto Alegre,RS.
• Exposição individual de esculturas “FARSUL EXPOINTER”, 

Esteio, RS.
• Exposição individual4‘Entre o Céu e a Terra”, Galeria Marisa 

Soibelmann, Porto Alegre, RS.
1995 • Exposição coletiva “Onze Escultores no União” (Grêmio Náutico

União), Porto Alegre, RS.
1996 • Exposição individual “Os Gargonautas”, Sala Sotero Cosme,

Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS.
1997 • Exposição individual “Ferros”, Galeria Marisa Soibelmann, Porto

Alegre, RS, exposição participante da I Bienal doMercosul,
1998 • Conjunto de esculturas para o “CISPE” (Centro Integrado de

Segurança da Polícia do Estado) junto à Secretaria de Justiça e 

Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
1999 • Exposição individual de esculturas na Faculdade Ritter do Reis

•Julio de Castilhos, RS - workshop.
• Garibaldi, RS - workshop.

• Santo Antônio da Patrulha, RS - interference, with paintings, in the 

urban space.

•Arambaré, RS - interference, with paintings, in the urban space.

• Collective exhibition “O Corpo e a Obra - Formas Tridimensionais", 
Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS.

• Collective exhibition "Arte Sul", MARGS - Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS.
• Classified in the contest "Espaço Urbano - Espaço Arte", with a 

sculpture in a public square, Marinha do Brasil Park, Porto Alegre, RS.

1994 • Collective exhibition ",Homenagem a Vasco Prado - 80 anos", Porto
Alegre, RS.

• Collective exhibition"Onze Escultores no União", Porto Alegre, RS.
• Collective exhibition "Artistas do Instituto Goethe", Porto Alegre, RS. 

•Individual exhibition of sculptures "FARSUL EXPOINTER", Esteio, RS.
• Individual exhibition "Entre o Céu e a Terra”, Marisa Soibelmann 

Gallery, Porto Alegre, RS.
1995 •Collective exhibition "Onze Escultores no União” (Grêmio Náutico

União), Porto Alegre, RS.
1996 •Individual exhibition "Os Gargonautas”, Sotero Cosme room,

Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS.
1997 •Individual exhibition "Ferros”, Marisa Soibelmann Gallery, Porto

Alegre, RS. Participa ting exhibition of the I Mercosul Bienal.
1998 •Group of sculptures for "CISPE" (State Police Integrated Security

Center) at the Secretaria de Justiça e Planejamento do Estado do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
1999 •Individual exhibition of sculptures at the Ritter do Reis School of
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de Arquitetura e Urbanismo, Porto Alegre, RS.
• Exposição coletiva de esculturas “Homenagem aos 80 anos - 

Xico Stockinger”, Porto Alegre, RS.
• Exposição individual de esculturas, Espaço Clébio Sória da 

Faculdade de Arquitetura, Unisinos (Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos), São Leopoldo, RS.
2001 • Exposição coletiva “ Caé e Nakle”, Galeria Marisa Soibelmann,

Porto Alegre, RS.
• Exposição individual de esculturas, Museu de Artes Visuais Ruth 

Schneider, Passo Fundo, RS.
• Exposição coletiva ”10 anos FERTILITÁ” na Galeria Bolsa de Arte, 

Porto Alegre, RS.
2002 • Exposição individual, Galeria Via Lívia, Porto Alegre, RS.
2003 • Exposição individual, Galeria Marisa Soibelmann, Porto Alegre,

Architecture and Urbanism, Porto Alegre, RS.
• Collective exhibition of sculptures " Homenagem aos 80 anos - 

Xico Stockinger", Porto Alegre, RS.

•Individual exhibition of sculptures, Espaço Clébio Sória at the 

School of Architecture of Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos), São Leopoldo, RS.
2001 • Collective exhibition "Caé e Nakle”, Marisa Soibelmann Gallery,

Porto Alegre, RS.
• Individual exhibition of sculptures, Ruth Schneider Visual Arts 

Museum, Passo Fundo, RS.
• Collective exhibition “10 anos FERTILITÁ" Bolsa de Arte Gallery, 

Porto Alegre, RS.
2002 •Individual exhibition,Via Lívia Gallery, Porto Alegre, RS.
2003 •Individual exhibition, Marisa Soibelmann Gallery, Porto Alegre, RS..
2004 • Collective exhibition in celebration of “450 years of the city of São

Paulo”, SESC, São Paulo, SP.
• Collective exhibition, MAC-RS Museum of Contemporary Art),

Porto Alegre, RS.
• Collective exhibition, invited by”Via Lívia”, Art Gallery of the 

Ristorante Fussilli, Porto Alegre, RS.
•Collective exhibition in celebration of “40 Anos of Zero Hora”, 

curator Renato Rosa, Casa de Cultura Mário Quinta na, Porto 

Alegre, RS.
2005 • Collective exhibition, “Art in Company” Gallery, Porto Alegre, RS.
2006 •Individual exhibition and release of the book "iCavalos: Paixão

e Arte - Caé Braga", MARGS - Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS.
• Individual exhibition, Marisa Soibelmann Gallery, Porto 

Alegre, RS.

RS.
2004 • Exposição coletiva comemorativa aos “450 anos da cidade de São

Paulo”, SESC, São Paulo, SP.
• Exposição coletiva, MAC-RS (Museu de Arte Contemporânea), 

Porto Alegre, RS.
• Exposição coletiva, convidado por “Via Lívia”, Galeria de Arte do 

Ristorante Fussilli, Porto Alegre, RS.
• Exposição coletiva comemorativa aos “40 Anos de Zero Hora”, 

curadoria de Renato Rosa, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto 

Alegre, RS.
2005 • Exposição coletiva, Galeria “Art in Company”, Porto Alegre, RS.
2006 • Exposição individual e lançamento do livro “Cavalos: Paixão e

Arte - Caé Braga”, MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS.
• Exposição individual, Galeria Marisa Soibelmann, Porto 

Alegre, RS.
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Se em Degas temos a busca dos elementos estruturais do movimento e da mecânica do gesto, em 
Caé o que conta é o volume prenhe de força, de tensão, pronto a explodir na velocidade do galope

José Augusto Avancini

Observar a escultura de Caé Braga é compreender que estamos diante de uma obra com raízes 
profundas na natureza. São esculturas que traduzem, com força criativa e expressiva, principalmente a 

figura do cavalo.
Luiz. Gonzaga

Financiamento
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