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Designer do jogo 'Metal Gear' recebe prêmio 
na Brasil Game Show 2017 

Hideo Kojima se apresenta na 10ª BGS e fala qual é seu 
jogo preferido. 

A décima edição da Brasil Game Show 
contou com a presença ilustre do diretor e 
roteirista japonês Hideo Kojima. Ele 
participou da cerimônia de inauguração da 
10º edição da Brasil Game Show (BGS) ao 
lado de Ed Boon, criador de Mortal Kombat, 
Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, e 
membros da coordenação da feira.  

Hideo Kojima é o criador de Metal 
Gear, uma das franquias mais populares dos 
games, e atualmente o idealizador do 
misterioso Death Stranding. Mas seu jogo 
favorito não envolve furtividade e muito 

menos participações de atores como Norman Reedus e Mads Mikkelsen. 
Durante um painel na Brasil Game Show 2017, em que Kojima recebeu o 

prêmio Lifetime Achievement Award, o diretor revelou qual o seu game favorito 
de todos os tempos. "Essa pergunta é muito difícil. Mas é Super Mario Bros. Sem 
esse jogo, eu com certeza não estaria aqui." 

Após receber o prêmio da BGS pelas mãos de um fã selecionado pela 
organização, Kojima também deixou uma mensagem para aqueles que desejam 
desenvolver games -- mas que, na verdade, encaixa como inspiração para 
qualquer profissão. "A dica mais importante é para que vocês não desistam. Não 
parem de criar e saibam que continuar é sempre muito importante", declarou. 

Em uma entrevista no stand da Sony, Kojima fez uso de uma tradutora do 
inglês para o japonês. Ele diz que não parece que já faz trinta anos que iniciou 
sua carreira nos jogos. Questionado sobre a comparação entre cinema e jogos, 
afirma que o cinema se mantém com suas técnicas clássicas, enquanto os jogos 
foram por um caminho diferente. 
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PARTE 01  

01. Com suas palavras, diga do que trata a notícia apresentada, respondendo 
as seguintes questões: Quem? Onde? Quando? O que? Etc. 
02. Fale sobre a importância de Hideo Kojima para o evento. 
03. A notícia apresenta algum discurso direto? Quais? E como conseguimos 
identifica-los? 

04. Kojima fala sobre a inportância de um jogo em sua vida, mas não diz por 
quê. Na sua opinião, explique como esse jogo poderia ter afetado a vida dele. 
05. Qual é a fonte de onde foi retirado esta potícia? 

06. As palavras sublinhadas no texto pertencem a que classe de palavras e 
qual é a função delas no texto. 

PARTE 02 

Pesquisa na internet 

01. Navegue por sites de notícia e responda em seu caderno. 

a) Diga quais sites de notícias você encontrou. 

b) Quais deles você mais gostou e por quê? 

c) Geralmente, como são divididas as notícias em um site? Explique. 

d) Que características todas as notícias têm em comum? Explique. 

02. Leia várias notícias de seu interesse e preencha o quadro abaixo com ao 
menos três delas. 

Título: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tema: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Local e data: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Pessoas envolvidas: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Síntese da notícia: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

03. Com suas palavras, diga como o hábito de ler notícias podem ajudar no 
desenvolvimento de uma pessoa. 


