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A Nintendo é especialista em produzir jogos, ou melhor, símbolos que ficam 

marcados para sempre (ou, no mínimo, por várias gerações) na história. Diversos títulos 

produzidos pela empresa são facilmente lembrados e associados à mesma, tais como 

Super Mario, The Legend Of Zelda, Donkey Kong e Pokémon. Nessa matéria, vamos 

adquirir mais informações sobre a franquia nascida na Nintendo, Pokémon. 

O lançamento dessa franquia se deu em 27 de Fevereiro de 1996, quando os 

games Pokémon Red Version e Green Version foram lançados no Japão para o 

console da Nintendo, o Game Boy. Estes jogos, de estilo Role-Playing Game (RPG), 

tornam o jogador em um protagonista (que leva o nome dado pelo jogador), que está na 

região fictícia de Kanto em busca de se tornar um mestre Pokémon. Para isso, é 

necessário se tornar o campeão da liga Pokémon, derrotando os oito líderes de ginásio, 

e em seguida a Elite Four - formada pelos quatro melhores treinadores Pokémon na 

Terra. Indo além, também é um objetivo completar a Pokédex, uma espécie de 

enciclopédia do jogo que possui 150 Pokémons disponíveis. 

Mais tarde , em 15 de Outubro de 1996, foi lançado no Japão o Blue Version¸ 

como uma edição especial. Porém, na América os primeiros jogos da franquia 

Pokémon foram lançados como Red e Blue Version durante os três anos que se 

seguiram. A franquia cresceu e, além de outros games, foram lançados jogos de cartas, 

animações de televisão, filmes, histórias em quadrinhos e brinquedos. Tornou-se a 



segunda franquia de videogames mais vendida, ficando atrás apenas de outro jogo da 

Nintendo, Super Mario. 

No ano 2016, o nome Pokémon apareceu em alta nas redes sociais e, por 

consequência, nos noticiários. Isso pelo motivo da desenvolvedora de jogos Niantic, em 

parceria com a Nintendo, ter lançado, no dia 6 de Julho, o game Pokémon GO para 

Android e iOS. E o alvoroço provocado pelo mesmo se deu em virtude de uma 

caraterística que fez os fãs (e não fãs) da franquia irem, literalmente, às loucuras: O jogo 

é em Realidade Aumentada. 

E como isso funciona? Baseado na localização do smartphone (através do GPS) 

é inserido na tela do game os Pokémons, ginásios, entre outros, que estão naquela 

localidade. Como assim? Simplesmente, no jogo os movimentos feitos pelo 

protagonista principal (que, no caso, é o personagem criado pelo jogador ao iniciar o 

game) não são feitos por cliques no touch do smartphone ou através de joysticks (ou 

manetes), mas pelo próprio movimento do jogador. Ou seja, basta abrir o jogo e sair 

andando por aí que, através do GPS (e internet), a mágica acontecerá e o mapa será 

preenchido com Pokémons, ginásios, entre outros. 

Além disso, o jogo é online. Ou seja, se baseia na interação entre os diversos 

jogadores que possuem o aplicativo Pokémon GO instalado em seu smartphone. E esta 

interação se dá de tal forma que os mesmos, ao estarem em ginásios, possam participar 

de batalhas Pokémon. 

O jogo recebeu nota 7 pela IGN e 68 pela Metacritic. A justificativa para a nota 

se dá pela falta de profundidade que o jogo possui. Porém, cabe salientar que essa 

característica varia conforme cada jogador, já que o game foi muito baixado em seu 

lançamento e alcançou uma variedade enorme de jogadores, enquanto apenas alguns 

desses permaneceram jogando Pokémon GO após o tempo suficiente para se enjoar do 

mesmo. Conforme previa a IGN, “sua mecânica de RPG e combate não têm 

profundidade suficiente para sustentar-se em longo prazo. Se as pessoas começam a 

perder o interesse devido à sua falta de profundidade, uma vez que a novidade de ver 

Pokémons aparecendo em torno de suas vidas cotidianas expira, a comunidade vai 

desmoronar e o feitiço será quebrado”. 

Porém, essas questões não são suficientes para derrubar a franquia. E não é 

apenas o Pokémon GO em si e essas características incríveis que impressionam, mas o 

fato de, mesmo após 10 anos de existência (que é o suficiente para derrubar várias 

franquias), Pokémon ser capaz de impressionar até mesmo aqueles que, por quaisquer 



motivos, ainda não conheciam a franquia. O que, aliás, parece ser uma característica 

intrínseca da Nintendo (vídeo Super Mario Maker). E que durante os próximos anos 

essa empresa continue fazendo sucesso e, a cada período, nos surpreendendo mais e 

mais. 


