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 Olá, como estão? Tudo bem, com vocês?  Já se faz aproximadamente 

um mês que a quarentena começou, mas como vocês estão matando o tem-

po em casa? O prof. Já emagreceu 3 kg por estar numa correria antes não 

viso. Aliás, ninguém mandou respostas sobre o jogo de erro da adição pas-

sada, então, acho que ninguém fez. 

 Mas bem, vocês já ouviram falar sobre o “Evangelion”? 

 É um anime que foi lançado em 1995, num horário voltado para conte-

údos infanto-juvenil, mas, devido a sua representação psiquiátrico e psicoló-

gica da mentalidade humana, conteúdos violentos representado pela perda 

de controle da unidade 01 (syogooki), insinuação de atos sexuais entre per-

sonagens, várias prenuncias que não são explicados, uso massivo de termi-

nologia biologia, psicologia, religiosa, relação humana dramática após a me-

tade em diante e os outros inúmeros fatores cativaram o coração dos amigui-

nhos maiorzinhos. Fico com o pensamento do tipo: “Que tipo de anime infan-

to juvenil é esse?”. Sim, mas foi legal ser assim. O mundo não é bonito. In-

clusive, o diretor é o Hideaki Anno, quem não conhece, de uma googlada, 

ok? Não vou falar mais do que isso, porque vai brotar gente falando “Oh o 

spoiler!!” para uma obra de 1/4 de século (25 anos) atrás. Ah que tedio. De 

qualquer forma, no penúltimo episódio o hype estava insano, no que de repente o método apresentativo 

muda. Por essas e outras, esta obra estranha tornou-se filme e um fenômeno social. O menino tornou-se 

uma lenda. Até aqui imagino que muitos já conheça. 

 Agora vamos deixar de falar baboseira e ir ao ponto. 

Em 2006, foi anunciado a nova série “Rebuild of Evange-

lion”, no total de 4 novos filmes, reconstruido com nova 

configuração e história. Foi lançado em 2007 o primeiro: 

“Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone”, em 2009 o segun-

do: “Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance” e em 2012 o 

terceiro: Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.  Agora após 

8 anos, no dia 27 de Junho de 2020 ia ser lançado o quar-

to filme, mas devido ao corona, foi adiado. Justo. 

#FIQUEEMCASA #STAYHOME No entanto, como foi adiado, liberaram de graça os primeiros 3 filmes. 

Começou a 12:00 do dia 18 de Abril pelo aplicativo oficial “EVA-EXTRA” e prevê na semana de 20 de 

Abril pelo canal oficial do khara inc. no youtube. Será uma boa oportunidade de maratonar o “Neon Gene-

sis Evangelion” pelo Netflix e depois o “Rebuild of Evangelion”. Aliás, o link está aqui!! 

 

Site oficial da khara inc.:   https://www.khara.co.jp/2020/04/17/stayhomeeva/ 

Canal oficial youtube khara inc.official : https://www.youtube.com/channel/UCM4FwhxLYLHlOSPnfxmxSQw 

Aplicativo oficial “EVA-EXTRA”：  https://www.eva-info.jp/eva-extra 

 

Como sempre amarrei com muita força, mas conseguiram divertir? Então, até a próxima!! 


