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Professor: Yuri Fanchini Messas  

 

Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4421411T0 

 

E-mail: contato@yurimessas.com.br      Website: www.yurimessas.com.br 

 

Sobre o fotógrafo 

Yuri Fanchini Messas 

começou a fotografar com 

13 anos de idade e, desde 

então, dedica seus dias a 

explorar a interface entre 

Biologia e Fotografia. Com 

olhar sensível, paciente e 

curioso, procura diariamente 

desenvolver seu 

conhecimento científico e 

fotográfico para traduzir sua 

percepção sobre a natureza em imagens esteticamente agradáveis ao nosso 

olhar. Seu principal objetivo é fotografar as interações ecológicas que 

ocorrem em ambientes naturais e que normalmente passam desapercebidas 

pela maioria das pessoas, auxiliando a desvendar o funcionamento da 

natureza e contribuindo para sua preservação. 
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Ao longo de sua trajetória fotográfica, realizou expedições em 

diversos países e reuniu um acervo com aproximadamente 100 mil 

fotografias. Algumas destas imagens foram premiadas em concursos de 

fotografia dentro e fora do Brasil. Desde 2009, tem ministrado aulas, 

palestras e cursos sobre Fotografia Biológica em universidades, institutos e 

escolas pelo país. Suas fotos são veiculadas em diversos meios de 

comunicação, entre eles televisão, artigos científicos, livros, calendários, 

jornais e revistas.  

Yuri Messas recebe com frequência boas críticas de pesquisadores e 

fotógrafos de renome internacional, principalmente por conta da qualidade 

técnica e expressividade das imagens, aliadas às valiosas informações 

científicas contidas em cada fotografia.  

  



O que são as apresentações curtas? 

Realizo apresentações curtas em forma de palestra (duração de 1 a 4 horas) 

sobre história natural de artrópodes, fotografia da natureza ou fotografia 

biológica em universidades, institutos, escolas e outras organizações. 

Algumas apresentações educacionais locais são gratuitas - por favor enviar 

e-mail (contato@yurimessas.com.br) para maiores detalhes. 

 

Público-alvo:  

- Escolas: estudantes de ensino médio (pré-vestibular) 

- Universidades: estudantes de graduação e de pós-graduação 

- ONGs, institutos e empresas relacionadas à área ambiental. 

 

Dinâmica:  

Curiosidades em artrópodes: nesta apresentação, Yuri ensina aos alunos 

de ensino médio (pré-vestibular) os conceitos básicos referentes ao tema 

Artrópodes. O professor utiliza-se da linguagem visual e de seus 

conhecimentos em pesquisas sobre ecologia e história natural para conduzir 

os alunos através de uma aula agradável e cativante.  

Fotografia da Natureza: palestra em que o fotógrafo discute o processo 

criativo que o motiva em seu trabalho fotográfico e ensina aos alunos os 

primeiros passos para quem deseja iniciar no mundo da fotografia em 

ambientes naturais. Esta apresentação é recomendada para universidades, 

ONGs, institutos e empresas relacionadas às áreas ambientais. 



Fotografia Biológica: o professor explora a interface fotografia/biologia e 

revela aos seus alunos os usos e aplicações da fotografia na Ciência. Ideal 

para alunos de graduação e pós-graduação de qualquer área das ciências 

ambientais. 

 

Material necessário para o ministrante do curso:  

Datashow, lousa e giz. 

 

Deseja realizar uma palestra com Yuri Messas? 

Para obter informações sobre as condições e valores das apresentações, basta 

entrar em contato através do site www.yurimessas.com.br ou pelo e-mail 

contato@yurimessas.com.br 
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