
MEMES CITADOS NO EPISÓDIO #58 DO OLHARES 
PODCAST: MEMES MACHISTAS E COVID-19 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSIVEL):  
Convite de casamento escrito em fundo laranja e 
letras brancas na parte superior escrito: ADIADO.  
Fátima & Sérgio convidam para seu casamento, 
sábado 11 e abril de 2020 as 19 horas. Local. 
Restaurante 
Meme escrito: Uma faixa rosa com letras brancas 
por cima do convite - Olha aí a vida dando uma 
segunda chance para o Sérgio 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): um 
homem velho, com o cabelo bagunçado e 
semblante triste. Suas olhelhas são grandes, 
nitidamente alteradas por programa de edição de 
imagem.  
Meme escrito: terceiro dia confinado escutando a 
mulher. 

 



 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): Tela em 
fundo azul com os dizeres em braço. “Óbvio que o 
corona vírus foi inventado por uma mulher. Tudo 
calculado: conseguiu cancelar o futebol, fechar os 
bares e fazer com que os homens não saiam de 
casa”. 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
imagem do whatzapp encaminhada e recortada. 
Está escrito: “informação da polícia nas últimas 24 
horas na cidade de monte aprazível... Roubo 0, 
Assalto 0, violência 0, acidentes 0, roubos a carro 
0, saidinha da banco 0, briga de casal 31.597”. 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
um vídeo encaminhado no whatzapp onde a 
imagem (fixa) retrata um  homem de camiseta 
cinza e bermuda xadrez, calçando chinelos 
brancos, segura uma bicicleta de cor rosa. A 
descrição do vídeo foi retratada no episódio. 



 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
um homem branco, com zoom no rosto. Em sua 
face encontra-se um corte na testa e seus olhos 
estão muito inchados e roxos. A descrição desse 
vídeo foi retratada no episódio. 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): imagem 
de fundo rosa e letras brancas. Está escrito: 
“Amigos, HOJE (22/03/3030), às 20:00, vamos 
aplaudir os MARIDOS, que bravamente estão 
aturando suas esposas, em fase das restrições 
impostas pelo corona vírus. Inclusive, muitos 
estão há mais de 24h em quase regime de 
internato com suas respectivas casas. Portanto, 
amanhã, 22/03/2020, às 20:00, vamos aplaudir 
estes bravos guerreiros de nossas janelas, 
varandas, portões, por tamanho ato de bravura,” 

 

 



 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): tela de 
fundo azul anil com letras pretas. Está escrito 
“com o confinamento, comecei a entender o Big 
Brother. Esta semana, vou indicar minha mulher 
pro Paredão”. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): Está 
escrito na parte superior, em espanhol “no 5º dia 
da quarentena”. A imagem é uma charge de uma 
mulher lavando o cabelo na pia, sem mostrar seu 
rosto, vestindo roupão rosa. No balão da fala ela 
pede (em espanhol) “gordo, me passa o secador 
de cabelo”. Na porta, aparece de meio corpo o 
homem, vestido com camisa polo amarela 
entregando um revolver para a mulher sem que 
ela perceba. 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
um vídeo onde o homem, sentado no sofá fala 
algo enquanto no fundo a imagem é de uma 
mulher amarrada e amordaçada. No topo da 
imagem está escrito “marido em quarentena” 
emoticons de risos e apontando para baixo. A 
descrição completa do vídeo foi falada no 
episódio. 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): imagem 
com 2 quadros, um em cima e outro embaixo. Na 
parte superior direita, escrito “CORONA VIRUS”. O 
primeiro quadro traz, em formato de desenho, 
dois homens adutos de gravata, um branco de 
cabelos ruivos e outro negro, se cumprimentando 
com os cotovelos. Como descrição deste desenho 
há os dizeres “com o amigo que conhece há 30 
anos”. No segundo quadro, de baixo, há uma foto 
de mulher de sutiã e sem calcinha, em posição 
deitada sobre a cama de 4, olhando de forma 
sensual para um homem careca e de barba 
grisalha lambendo seu ânus. Como descrição 
dessa foto há os dizeres “com a mulher que 
conheceu há meia hora”.  

A parte da foto que contém cenas explicitas do 
ânus e vagina da mulher foram censuradas pelo 
Olhares.  

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): imagem 
de fundo azul anil e escrito em cor branca “Não 
pode beijar... não pode abraçar... não pode ter 
contato físico... basicamente pra quem é casado a 
vida segue normal... pra quem é solteiro tá 
fudido!”  

 



 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): mostra 
uma imagem encaminhada do whatzapp. a 
imagem mostra o fundo de um corredor, em cor 
marrom, com uma lâmpada presa ao teto apenas 
pelo bocal. Olhando rápido, parece com a partes 
íntimas da mulher. 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
Twitter. Na foto do perfil um homem velho de 
boné azul. Perfil Joaquin Show @oaquinTeixeira. 
Há os dizeres “quarto dia de quarentena: falando 
que votei no Haddad e cantando Imagine do Jon 
Lenon pra tentar comer minha viziha professora 
de história.” 10:36. 19 mar 20. Twitter for Android 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): um 
desenho em formato quadrinho com um homem 
e uma mulher conversando. No quadro de cima 
ambos conversam. A mulher pergunta “você 
trabalha com o que” e o homem responde “vendo 
álcool em gel”. No quadrinho abaixo há a mulher 
fazendo sexo oral no homem. 

 



 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
whatzapp. 2 mensagens encaminhadas. Na 
primeira está escrito “acabou de chegar da Itália e 
não te onde ficar!”. Na mensagem abaixo há uma 
foto onde aparece apenas o pescoço e o busto de 
uma mulher, cabelos loiros longos e lisos, seios 
grandes aparentes em um decote. A mulher veste 
um top preto onde é possível ver no decote parte 
dos seios, marquinha do biquini e o umbigo. 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): foto de 
uma sala com seis mulheres sentadas em um sofá 
vermelho tipo L, todas com as pernas cruzadas 
mostrando as pernas nuas ou com meias calças. 
Todas elas usam máscaras de proteção. No topo 
da imagem há os dizeres “serviços essenciais 
seguirão funcionando” 

 

 



 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): foto 
mostra 3 mulheres amarradas ao teto, nuas, pela 
técnica shibari. 

O Olhares decidiu censurar partes da foto que 
apareciam as partes íntimas dessas mulheres 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): Está 
escrito (em espanhol) “quarentena...” Em ambas 
as fotos, tiradas de perfil, há uma mulher de 
lingerie vermelha onde aparece apenas seu corpo, 
em ambas fotos, elas abrem a geladeira e só 
aparece meio corpo (barriga para baixo).  Na foto 
da direita  a mulher está magra (está escrito “11 
de março”) e na segunda a mulher está gorda 
(está escrito “3 de abril”). 

  

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
um vídeo. Na parte direita aparece escrito “eu em 
quarentena (março)” uma mulher bem magra, de 
shorts rosa e top preto olhando para a barriga. Na 
parte esquerda aparece “maio”, a mesma mulher 
com o corpo gordo, em pose saltitante. 



 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): duas fotos 
de barbie loira e vestido rosa. A barbie da direita é 
a vendida nas lojas, magra, e a da esquerda, 
gorda. Está escrito na parte superior “antes da 
quarentena // depois da quarentena”. 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
facebook. Imagem com fundo colorido (azul, lilás, 
roxo e dois tons de rosa). Está escrito em branco 
“com os salões fechados e as mulheres dentro de 
casa, teremos em breve uma legião de senhoras 
com cabelos brancos”. Embaixo 302 curtidas e 
emotion de risada e escrito 181 comentários. 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): imagem 
com fundo laranja degradê e escrito em branco 
“faltam 3 semanas pra gente descobrir como é o 
cabelo original da mulherada!” emoticons de  
gargalhadas 



 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): print de 
facebook. “Gente, a presidenta da Eslováquia! 
Pandemia sim, brega jamais”. Nas fotos mostram 
a Presidenta da Eslováquia à esquerda, falando na 
tribuna em perfil, com soldados ao fundo de 
máscara. Ela está de vestido vermelho bordô, 
máscara da mesma cor do vestido e luvas. Na 
imagem da direita em algum compromisso oficial, 
ao lado de dois homens de terno, gravata e 
mascaras de proteção. A presidenta veste um 
vestido rosa choque e máscara de proteção da 
mesma cor e luvas. 

2,6 mil curtidas, corações e reações do facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (#ACESSÍVEL): No topo 
da imagem está escrito “as mães na segunda 
semana de quarentena”. Na foto há a imagem de 
uma mulher com a maquiagem borrada, rosto 
nitidamente cansado. Há um balão de fala escrito 
“ein crianças, ceis querem fazer mais 
artesanatos?” 


