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“Olhares Sobre a Morte” é um projeto fílmi-
co fotográfico que teve início no ano de 2021.
 Nele a autora tentou explicitar por meio 
das fotografias o que estava acontecendo 
durante a pandemia da covid-19, com recorte 
no Vale de Mamanguape, especialmente em 
duas cidades (rio tinto e mamanguape).



O trabalho “OLHARES SOBRE A MORTE” foi realli-
zado pela Rafaella Sualdini, estudante do curso 

de antropologia na Universidade Federal da 
Paraíba. O ensaio foi realizado  para a disciplina “ 

INICIAÇÃO À FOTOGRAFIA” ministrada pelo pro-
fessor Yuri Schonardie Rapkiewicz .  



GUIA DE EXPOSIÇÃO: 
fotoS 01 E 02: comércio em 
mamanguape; fotos 03 E 04: Ce-
mitério  em salema (rio tinto)

FOTO 05: TRABALHADORA DO Cemitério DE SALEMA; FOTO 06 Ce-
mitério ANTIGO DE MAMANGUAPE; FOTOs 07 E 08 Cemitério NOVO 
DE MAMANGUAPE; FOTOs 09 E 10 PRAÇA DA VITORIA EM RIO TINTO. 



Comércio em Mamanguape: 

próximo a data do Dia dos Fina-

dos algumas comerciantes 

aproveitam para vender flores e 

acessórios, tirando uma renda 

extra nesse período.



Os lugares no cemitério de Salema em Rio Tinto e a preparação para o Dia dos 
Finados, com a manutenção do espaço para acolher os visitentes nesse 
período.



Cemitério antigo de 
Mamanguape, onde 
muitas famílias tradicio-
nais e pessoas impor-
tantes da região foram 
enterradas.



Cemitério novo em Maman-
guape, com o conceito de 
jardim, ele foi inaugurado 
em 2021 durante a pan-
demia. Atualmente são 69 
pessoas enterradas por di-
versos motivos no novo  ce-
mitério.

Placa em homenagem 
as pessoas que falece-
ram por Covid-19 na 
cidade. No mesmo cemi-
terio tem três pessoas
da mesma famílias que 
faleceram pela doença



Durante a noite fiéis se 
reúnem no Dia dos Fi-
nados na praça da 
cidade de Rio Tinto 
para rezar pelas pes-
soas falecidas esse 
evento acontece todos 
os anos, em especial, 
esse ano (2021) houve 
a presença de muitas 
pessoas. 


