
EXPOSIÇÃO SORRISOS NÃO ENVELHECEM 

De 15 a 24 de junho de 2022 

 

É com muita alegria que a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apresenta a Exposição 

“SORRISOS NÃO ENVELHECEM”, da fotógrafa Tânia Neco, como parte da Campanha Nacional 

de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa -2022. 

A Campanha promovida pelo Governo brasileiro faz parte das ações nacionais e internacionais 

voltadas à discussão sobre o tema da violência contra a pessoa idosa no contexto das 

manifestações referentes ao dia 15 de junho, data instituída pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), como o “Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa”. 

A exposição Sorrisos Não Envelhecem, que estará aberta para o público no período de 15 a 24 

de junho de 2022, vem contribuir com os objetivos da campanha nacional na conscientização 

da sociedade brasileira sobre a necessidade de atuar de forma solidária e empática com a pessoa 

idosa, reconhecendo suas necessidades, especificidades e convidando a sociedade para que se 

envolva em ações de enfrentamento à violência contra as Pessoas Idosa. 

Natural de Crixás (GO), Tânia Neco nos brinda com 20 fotografias realizadas durante a pandemia 

de Corona Vírus, quando, contatada pelo Centro Dia de Atendimento à Pessoa Idosa de Crixás, 

fez visitas nas casas das pessoas idosas atendidas por aquela instituição para conversar sobre a 

vida, os sonhos, memórias. Durante as conversas a fotógrafa foi fazendo os registros fotográficos 

aqui apresentados captando a intimidade da casa, das histórias de vida e dos sorrisos.  

Importante destacar os diferentes conteúdos, estéticos, simbólicos e poéticos, constantes nas 

imagens da exposição ao apresentarem a pessoa idosa na posição frontal, olhando para o 

expectador e comunicando sua presença, sua história e emoções produzindo conexão e empatia 

na relação com o expectador. 

Seja bem-vindo! 

 


