
Natalia Forcat (NaT) 

Natalia Forcat nasceu na Argentina,  onde colaborou com a revista Fierro (Suplemento Óxido) 
e fez ilustrações para a revista Cerdos & Peces y El Tajo. 

Mudou-se para a cidade de São Paulo, Brasil, em 1992. A partir dessa data, ilustrou para di-
versas revistas e editoras de livros didáticos. Umas das primeiras revistas que teve uma perso-
nagem ilustrada por Natalia foi a revista Carícia, da extinta editora Azul, a personagem era a 
Tininha Hortelã, uma adolescente que contava suas aventuras e desventuras. 
 
Para a Revista da Folha de São Paulo, desenhou a Clô, personagem tragicómica criada pela 
jornalista Iara Rocca. A personagem, que vivia a procura de sua “cara-metade” e se metia nas 
maiores trapalhadas, foi publicada na seção chamada Classiline durante, aproximadamente, um 
ano. 

Para o Estúdio de Design  Quarto Mundo fez capas de CD (gravadora Paradoxx Music) utili-
zando técnicas diversas como colagem, massinha e papel machê.
  
Até finais dos anos 90 realizou, também, ilustrações para as  revistas Caros Amigos, Playboy, 
Brazilian Heavy Metal, Pense Leve, Isto É Minas e revista Terra.  
 
Em 1998 mudou-se para Fortaleza onde trabalhou na Gazeta Mercantil (caderno regional) fa-
zendo ilustrações e cartuns diários durante três anos. 

Em 2001, Natalia Forcat mudou-se novamente, desta vez para a cidade de Brasília, onde ilus-
trou o Manual de Saneamento Indígena (FUNASA), retornando a Sao Paulo em 2003, onde 
mora até hoje. 
 
De 2003 até 2014 foi colaboradora regular da revista Viração, um projeto que tinha como mis-
são fomentar e divulgar processos e práticas de educomunicação e mobilização entre jovens, 
adolescentes e educadores para a efetivação do direito humano à comunicação e para a trans-
formação socioambiental. 
 
Realizou várias ilustrações para a revista Veja São Paulo, Le Monde Dimplomatique (Brasil), 
e também elaborou mapas ilustrados publicados em diversas revistas de turismo como Próxima 
Viagem, revista Terra, revista Lonely Planet e para uma sessão da Revista Domingo (Jornal 
do Brasil). 
 
Ilustrou de 2013 a 2015 a coluna de Gregório Duvivier, na sessão Ilustrada, da Folha de São 
Paulo.  
 
Participou do zine Só Mulherada!, publicação da AQC-ESP (Associação dos Quadrinhistas e 
Caricaturistas do Estado de São Paulo) , que reuniu trabalhos de autoras de todo o Brasil, do 
Japão e de Portugal, sob o tema: “a condição da mulher na sociedade atual”. 
 
Colaborou na revista de humor As Periquitas, uma iniciativa da cartunista Crau da Ilha, feita por 
mulheres cartunistas, entre a equipe de colaboradoras estão Mariza Dias Costa, Claudia Kfouri e 
outras autoras de várias gerações e tendências 
 
Paralelamente desenvolveu um trabalho orientado para livros infantis e infanto-juvenis para as 
editoras Ática, Moderna, Atual, Editora do Brasil, Saraiva e Escala.  
 
Alguns livros infanto-juvenis ilustrados por Natalia Forcat:



•Dúvidas, segredos e descobertas - Editora Ática. 
•Poemas Avoados- Editora Saraiva. 
•A Poesia do ABC- Cuca Fresca Edições. 
•Pontos na Barriga- Editora Saraiva. 
 
Outros livros ilustrados por Natalia Forcat: 
 
•Tiras de letra- Coletánea de tiras e cartuns.
•Hic!Stórias - Os Maiores Porres da História da Humanidade. Autor Ulisses Tavares. 
•Damas e Valetes: Coletánea organizada por Leonel Prata, ilustrada por vários artistas.
      

Exposições: 
 
Participou da exposição (coletiva) chamada “Rompiendo los Globitos”, realizada no  Centro Cultu-
ral Recoleta, em  Buenos Aires.

Em outubro de 2005, Natalia foi convidada a participar da exposição coletiva em comemoração 
ao Ano do Brasil na França: Dessinateurs Brésiliens dans le 24 Salon International de la 
Caricature, du Dessin de Press e et d`humour.

Desde 2012, participou de várias exposiçoes promovidas pelo MUSEO ITINERANTE DE ARTE 
CONTEMPORANEO DEL MERCOSUR (Itimuseum). Com temas como o tango e uma homena-
gem à bandeira argentina, entre outros.

Em 8 e agosto de 2012, foi realizada uma  exposição individual no MUSEO DE HUMOR GRAFI-
CO DIOGENES TABORDA (Buenos Aires- Argentina) em homenagem ao dia da mulher, chama-
da: “El Humor Grafico de Natalia Forcat, en homenaje al Día Internacional de la Mujer”   
 
Também participa da exposição coletiva realizada em Piracicaba, Batom, Lápis e TPM, desde 
2012, em homenagem ao dia da mulher, ao lado de cartunistas de mais de 20 países. 
 
Participou, também,  de várias FLASH EXPO com temas como o Oscar. 
 
Em 2014, Natália organizou a exposição MULHERES PALESTINAS, RESISTÊNCIA POR TRÁS 
DOS MUROS, em comemoração ao  Dia da Mulher e ao Ano da Solidariedade com o Povo 
Palestino. O eventou contou com a participação de artistas mulheres de mais de vinte países. As 
obras selecionadas foram expostas no Salão de Honra do Legislativo da Cidade de Buenos Aires 
e no Museu de Humor Gráfico Diógenes escrita Taborda. Com patrocínio da Fundação Cultural 
Volpe Stessens. 
 
Também em 2014, os cartunistas Rice Araujo, Natalia Forcat, Eugênio Neves, Márcio Baraldi e 
Bira Dantas criaram uma página no Facebook de apoio aos palestinos de Gaza. A página cha-
mada CARTUNISTAS COM GAZA  recebeu e publicou cartuns de vários artistas e se transfor-
mou em numa exposição realizada no SESDUEM, Memorial Kimura e MUDI-UEM. 
 
Salões:

• Natalia participou do Primeiro Concurso Nacional de Quadrinhos (HQ BRASIL) ficando com o 
primeiro lugar na categoria tiras de jornal (com roteiro do Paulo Batista).
• Teve cartuns selecionados em vários salões nacionais e internacionais como Salão de Pira-
cicaba, Salão Pernambucano de Humor, Salão Internacional de Desenho para Imprensa e Iran 



Cartoon, entre outros.                    
• Cartum selecionado em The Exhibition of Caricature about Terry Jones, patrocinado pelo site 
Iran Cartoon.
• Obra selecionada no salão ECOCARTOON 2012. 
• Cartum selecionado no Salón Internacional de Humor Gráfico Lima - 2012. ‘¡Basta de contami-
nación!’. A exposição contou com um total de 120 obras selecionadas e artistas de de 54 países. 
 
 
Juri:
 
• Júri da Mostra de Artes de Diadema, em 2005.
 
• Júri do Salão de Arte Infantil do Mica -Movimento Infanto-Juvenil Crescendo com Arte- 
desde 2007 até a atualidade. 
 
• 2013- 2015: Juri do do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos maiores do 
gênero no mundo realizado pela Prefeitura de Piracicaba, Semac (Secretaria da Ação Cultural) e 
Centro Nacional de Humor Gráfico de Piracicaba (CEDHU).  
 
• Juri de premiação no VII Festival Internacional De Humor da Amazônia, no ano 2015.
      
 
Palestras e outros: 

Participação em palestra na Gibiteca Henfil. Tema: “O feminino no Underground”- Organizada 
pela Abra. 

Em 2012, durante o Forum Social Palestina Livre, participou da mesa redonda: A arte de resis-
tência e a solidariedade com o povo palestino, ao lado do Prof. Cláudio Daniel, da Revista 
Zunái; Eugênio Neves, Cartunista e Luciana Garcia, Historiadora. 
 
Em 2012-2013 realizou diversas reportagens com cartunistas latinoamericanos para site CNC de 
Azerbaijão.
 
No ano de 2014, durante o  VII Festival Internacional do Humor na Amazônia, ministrou a ofici-
na “A charge e seu papel social”. Durante a oficina, foi abordada a importância da charge no 
contexto político-social. 


