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1 Introdução 

  

Com seu lançamento, o jogo Pokémon Go tomou conta do mundo em pouco 

tempo e causou um debate acirrado entre defensores e detratores. De um lado, aqueles 

que defendem a interação com o jogo como um ambiente potencialmente positivo que 

proporciona interações sociais – na medida em que os jogadores podem sair para caçar 

pokémons juntos, discutindo estratégias e aspectos relacionados com o universo do jogo 

– e que pode também contribuir para a aprendizagem, inclusive em espaços escolares. 

Do outro lado, temos aqueles que acusam o jogo Pokémon Go de uma nova estratégia 

de acesso às informações dos seus usuários, do risco a segurança pública, de fonte de 

alienação, entre outros argumentos. A polêmica em torno deste jogo, é a mesma que se 

segue entre os demais jogos digitais e lembra as “acusações”, da qual foram “vítimas” o 

cinema, a televisão, as revistas em quadrinhos em gerações passadas. 

Inserido no contexto da Geração C1, caracterizada por uma relação de maior 

exploração da internet, os dispositivos móveis, a cultura do compartilhamento e a 

conectividade fizeram com que, rapidamente, o jogo se espalhasse pelas escolas, 

constituindo uma espécie de desafio para os professores e instituições sobre como lidar 

com esta situação: esperar este afã passar, administrando pequenos conflitos que possam 

surgir no período ou proibir o uso do smartphone e do acesso ao jogo no ambiente 

escolar? 

Acreditamos que a escola e professores não podem inviabilizar ou proibir o uso 

do dispositivo e software, se furtando ao debate construtivo e crítico como ambiente de 

formação cultural, intelectual, ética, que naturalmente é.        

Neste capítulo discutiremos sobre as possibilidades, potencialidades e 

contribuições dos jogos digitais para a educação, estabelecendo uma relação mais 

específica com o jogo Pokémon Go, cujo intuito é apresentar indicações de como 

mediar a interação com este jogo no ambiente escolar. Então como o próprio nome do 

jogo propõe: Let´s go! 

 

                                                        
1 Para Alves (2010), esta geração se caracteriza por interagir com as tecnologias digitais e telemáticas, 

produzindo conteúdos colaborativamente e conectivamente. 
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2 Admirável mundo novo: Tensionamentos entre escola e jogos digitais 

 

Falar de jogos digitais no contexto escolar ainda hoje é um grande desafio, pois 

apesar deste artefato cultural se apresentar diretamente ligado ao cotidiano dos 

estudantes que frequentam os espaços escolares na contemporaneidade, as instituições 

de ensino ainda vivem em compasso de desconfiança e rejeição no que diz respeito à 

interação com essas mídias, bem como para com as potencialidades e possibilidades da 

interação com esses ambientes no processo de construção do conhecimento. 

Para instituições e educadores, o jogo ainda é visto somente como o espaço do 

ócio, onde a interação com ele é exclusivamente voltada para a diversão e com mínimas 

possibilidades para a construção de conhecimentos junto aos estudantes. É sempre bom 

lembrar que não seria a primeira vez que novas mídias foram pretensiosamente julgadas 

pela sociedade e intelectuais; observamos isso quando da difusão dos quadrinhos a 

partir da década de 1950, ocasião que alguns detratores afirmaram que estes 

provocavam malefícios para crianças e adolescentes, podendo até ser responsáveis pela 

delinquência juvenil na época. (MENDONÇA, 2008)   

Outros tipos de mídia também passaram por problemas semelhantes de previsões 

apocalípticas, como ocorrera com o cinema durante o seu período de desenvolvimento, 

quando muitos críticos e alarmistas afirmaram que seria o fim do teatro e que não 

teríamos espaço para os dois. Para esses críticos, o novo substituiria o que já estava 

consolidado, mas o que observamos foi algo bem diferente. Tanto o teatro como o 

cinema ainda existem, ou melhor, coexistem com os seus respectivos públicos, 

especificidades e linguagens próprias.  

Por isso, uma das questões a ser repensada nas instituições de ensino é que, 

diferente do que é largamente difundido, o jogo vai além do espaço do ócio. Segundo 

Alves e Coutinho (2016), ao interagirmos com um jogo percebemos um espaço que 

incentiva a criatividade, um espaço de aprendizagem, onde, em essência, a curiosidade 

leva à mudança, não somente no comportamento, mas também no sentido de aplicar os 

conhecimentos adquiridos ou estruturados a partir da interação com este no cotidiano. 

Outro problema que ainda hoje impede uma maior interação com os jogos 

digitais nas instituições escolares diz respeito à estrutura organizacional destas. Por 

exemplo, ao analisarmos a matriz curricular e a formatação dos tempos escolares 

veremos que, até hoje, as escolas seguem um padrão que delimita as disciplinas e um 

horário específico para que o conteúdo seja ministrado, seguindo uma grade que, 
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notadamente, atende a demandas relacionadas com os vestibulares e o Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem). 

É necessário que se estabeleça um diálogo mais aprofundado sobre os jogos 

digitais no meio educacional. Segundo Battaiola (2000), os jogos para treinamento ou 

educativos podem envolver características como: análise crítica, tomada de decisão, 

tática, ações com raciocı́nio e reflexo, colaboraçaõ e competiçaõ. Tais características 

atreladas a conteúdos pedagógicos podem contribuir no processo de aprendizagem 

escolar. 

Para que os jogos digitais possam contribuir no contexto escolar, Gros (2003) 

sinaliza que estes precisam promover o desenvolvimento de estratégias ou habilidades 

importantes para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos alunos, mas para que 

isso ocorra cabe aos professores identificar e definir os conteúdos e os objetivos de 

aprendizagem através desta mídia digital. 

Juntamente com isso, os professores precisam saber lidar com o ambiente de 

liberdade em que os jogos digitais estão inseridos. Estes ambientes têm o poder de atrair 

as pessoas (KIRRIEMUIR; MCFARLENE, 2004), porém dentro do contexto escolar, 

muitas vezes, os jogos digitais são propostos de forma obrigatória, fazendo com que se 

perca a magia e o entretenimento da interação com estas mídias digitais. A maior 

dificuldade está neste processo de equilíbrio entre o divertimento e a aprendizagem.  

O ato de jogar é uma atividade livre (HUIZINGA, 1990) e, mesmo em um 

contexto pedagógico e direcionado à aprendizagem, deve ser garantida que tal essência 

permaneça. Os jogos digitais absorvem muitas horas dos jogadores e tal tempo de 

atenção e comprometimento poderia ser aproveitado em um contexto de estudo e 

aprendizagem, fazendo com que os alunos tenham maior contato com os conteúdos 

escolares de uma forma mais interativa.  Pensando nisso e, aproveitando o momento de 

euforia que ocorreu no lançamento do Pokémon Go, indicamos, aqui, possibilidades 

para que os professores possam interagir com o jogo, compreendendo-o como ambiente 

de aprendizagem no espaço escolar. 

 

3 Jogo Pokémon Go e aprendizagem escolar 

  

A partir das interações com o jogo podem ser observados diversos contextos em 

que esta mídia pode contribuir com o cenário de aprendizagem de conteúdos escolares. 

Para tanto, apresentamos em seguida possibilidades de aprendizagens de conceitos 

SANTOS, W.; OLIVEIRA, A.. Pokémon Go: trilhas para a aprendizagem.  IN:  ALVES,L.; TORRES, V. Jogos digitais, entretenimento, consumo e aprendizagens: uma análise do Pokémon Go. Edufba, Salvador. 2017. P. 99-122 4

  ISBN: 878-85-232-1600-9 4



escolares nas áreas de Matemática e História.  

  

3.1 Matemática 

 

Segundo Viana e colaboradores (2014), a disciplina de matemática é apontada 

pelos alunos como a grande vilã na escola, devido às grandes dificuldades de 

compreensão de alguns conceitos. Na tentativa de reverter esse quadro, a interação com 

jogos digitais tem sido vista como uma prática metodológica que pode contribuir para 

este fins, pois, como cita Moita (2007), esses artefatos ajudam os alunos a adquirirem 

novos conhecimentos e os fazem aprender de forma lúdica e significativa. Analisando o 

Pokémon Go, diversos conteúdos matemáticos podem ser abordados de forma direta ou 

indireta. São eles, por exemplo: 

 

3.1.1 Teorema de Pitágoras 

 

Dentro do jogo para se conseguir chocar os ovos mais rapidamente é necessário 

andar 2, 5 ou 10 km, sendo que esta distância é a distância escalar (o valor da diferença 

entre a sua localização final e a localização inicial), isto é, a menor distância em linha 

reta entre os pontos final e inicial. Por causa disso, é melhor andar completamente em 

linha reta do que virar em alguma rua ou andar de forma sinuosa. O Teorema de 

Pitágoras explica isso muito bem. 

Por exemplo, se tivéssemos que andar uma distância de 5 km para chocar um 

certo tipo de ovo e fôssemos obrigados a ter que virar uma rua teríamos que caminhar 

ao todo mais de 5 km para conseguir o nosso objetivo. Observe a Figura 1.  

 
Figura 1 – Teorema Pitágoras 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Considerando o ponto A como início da trajetória, o jogador caminha por 3 km 

em frente e tem que virar à direita quando chega no ponto B. Quanto ele precisa 

caminhar para chegar no ponto C e completar os 5 km necessários? Fazendo o Teorema 

de Pitágoras teremos: 

h2 = a2 + b2 

52 = 32 + b2 

25 = 9 + b2 

25 - 9 = b2 

16 = b2 

b = ± 4* 

 

*Só consideramos o valor positivo, já que se trata da distância entre pontos. 

 

Neste caso, o jogador teria que andar um total de 7 km (3 km + 4 km) para 

conseguir uma distância escalar de 5 km entre os pontos A e C. Utilizando os 

conhecimentos do Teorema de Pitágoras evitamos surpresas de quanto se precisa 

caminhar, caso sejamos obrigados a fazer uma curva.  

 

3.1.2 Equação e Função do 2o Grau  

 

Um contexto interessante que pode ser usado durante as aulas de matemática é a 

captura de pokémons. Capturar um pokémon não é algo fácil e depende da força e 

trajetória com que você lança a pokébola. Inicialmente, é necessário jogar a pokébola 

mais próximo do centro do círculo que aparece no Pokémon. Analisando o lançamento 

da pokébola, a trajetória formada é composta de uma parábola e, baseando-se nesse 

contexto, poderíamos criar a seguinte situação-problema (Figura 2), envolvendo 

equação e função do 2o grau: Sabendo que a pokébola está no ponto (0,0) do plano 

cartesiano e que o pokémon está no ponto (8,0), determine qual a função da trajetória 

que a pokébola precisa percorrer para capturar o pokémon. Considere a=1. 
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Figura 2 – Parábola de captura 
 
 
 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelos autores. 
  

Resolução: Analisando o gráfico da função temos que as raízes x1 = 0 e x2 = 8. Como a 

parábola é voltada para baixo sabemos que o coeficiente (a) é negativo.   

 

y = -(a).( x - 0).( x - 8) 

y = -(a).( x ).( x - 8) 

y = (- ax ).( x - 8) 

y = - ax2 + 8ax substituindo a = 1  

y = - x2 + 8x 

 

 

3.1.3 Razão, Regra de Três e Porcentagem  

 

Analisando a composição da pontuação dos níveis é possível identificar que a 

mesma se constitui de um comparativo entre a pontuação que você já conquistou e a 

meta daquele nível (Figura 3). Essa comparação cria um contexto de razão, regra de três 

e porcentagem que pode ser utilizado nas aulas de matemática. 

 

Figura 3 – Level 
 

 

 

Fonte: Adaptada pelos autores do jogo Pokémon Go (2016). 
  

Considerando isto, podemos montar a razão entre essas duas grandezas e, através 

da regra de três, calcular a porcentagem que representa o número de pontos obtidos, 
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permitindo uma melhor compreensão da parte e do todo dos pontos obtidos ou do que 

ainda falta para alcançar a meta.    

 

   
çã  ç

  çã
= = 0,015 =  1,5% 

 

3.1.4 Tabelas e gráficos  

 

Para este conteúdo, uma possibilidade que se apresenta é a utilização dos 

pokémons que foram capturados pelo jogador. Ao clicar no item “pokémon”, temos 

acesso a lista dos pokémons capturados e esses dados podem ser compilados em forma 

de tabela e gráfico, como podemos ver a seguir.  

Observando a quantidade de pokémons repetidos nesta lista, podemos criar a 

Tabela 1 que indica os pokémons que mais foram capturados. A utilização das tabelas 

nos permite visualizar de uma forma mais condensada e organizada os dados de uma 

lista permitindo, assim, uma melhor transposição dos dados.  

 

   Tabela 1 – Pokémons capturados 

Pokémon Quantidade 

 

Pokémon Quantidade 

Pidgey 11 Oddish 1 

Ratata 8 Staryu 1 

Weedle 2 
 

Venonat 1 

Zubat 1 Spearow 1 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Um efeito similar é a utilização de gráfico – outra forma de transposição de 

informações que estão contidas em uma tabela. Transformando a Tabela 1 em um 

gráfico de pizza (Gráfico 1) podemos comparar de uma melhor forma a porcentagem de 

captura dos pokémons. Neste caso, pode-se perceber que a grande maioria dos 

pokémons capturados são de duas espécies (pidgey, 42%, e ratata, 31%).     
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   Gráfico 1 – Pokémons capturados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nesta seção, dentre as diversas possibilidades existentes apresentamos quatro 

aplicações contextualizadas da matemática através do jogo Pokémon Go. Tais 

aplicações podem dinamizar e enriquecer a aula, permitindo, através do contexto do 

jogo, a discussão de conteúdos matemáticos. Como pôde ser visto, através de 

associações como essas, o professor de matemática pode mediar a aprendizagem de 

conceitos da álgebra, da aritmética, do tratamento da informação e da geometria, 

utilizando da ludicidade e do entretenimento contido no jogo, fazendo com que sua aula 

se torne um ambiente diferenciado que pode atrair o interesse e possibilitar uma melhor 

compreensão e contextualização dos assuntos de matemática.        

 

3.2 História 

 

Nos últimos anos, pesquisadores como Arruda (2011), Neves (2011), Oliveira e 

Alves (2014), Viana Telles (2014) e Viana Telles e Alves (2015), têm voltado sua 

atenção para a relação existente entre jogos digitais e conhecimento histórico. Neste 

sentido, estes pesquisadores perfazem um movimento não somente no que diz respeito à 

percepção das narrativas históricas presentes nos jogos digitais, eles buscam 

compreender de que forma esses jogos podem ser pensados como fontes históricas e 

fontes para o ensino de história. Uma discussão que por hora se apresenta é a 

potencialidade dos jogos digitais para o ensino do componente história, partindo de algo 
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presente no cotidiano dos alunos. 

A apropriação do jogo digital para o ensino de história, se coaduna com outro 

movimento, cada vez mais recorrente, o da apropriação das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs) pelo campo do conhecimento, em intensidade 

ainda maior pelo ensino de história, modificando conceitos e noções preestabelecidas, 

buscando um novo diálogo com este jovem estudante do século XXI, como ressalta  

Guimarães (2012, p. 367):  

 
No campo do ensino e aprendizagem em História, as TDICs são 
consideradas, por muitos [sic] imprescindíveis, pois além de tornarem 
as atividades didáticas mais dinâmicas, atrativas, favorecem as 
interações, as trocas de saberes, de experiências [...]. 

 

Desta forma, pensar a interação com um jogo digital como Pokémon Go, em um 

primeiro olhar, pode parecer estranho pelo fato de que este não apresenta nem na sua 

proposta, nem na sua narrativa fatos ou eventos históricos. Entretanto, reduzir apenas a 

este prisma é, de certa maneira, concordar com a ideia de que somente jogos com fins 

educacionais apresentam elementos potenciais no processo de ensino e aprendizagem. 

Situação que discordamos de forma efetiva porque acreditamos que uma boa gama dos 

jogos apresentados como comerciais, com uma mediação e planejamento adequados, 

podem ser pensados para a aprendizagem escolar. Dito isto, vamos apresentar propostas 

de interação com o Pokémon Go no ensino de História. 

Tal como ocorre com outros componentes, o jogo Pokémon Go é um ambiente 

didático em potencial para o ensino de História, principalmente para discussões 

envolvendo a apropriação do espaço e do contexto da História local e nacional, 

possibilitando uma maior interação dos jogadores com pontos históricos, museus e áreas 

administrativas, criando uma verdadeira rede de conhecimento da história das cidades.  

Como já observamos, ao interagir com o jogo Pokémon Go, automaticamente, é 

aberto uma espécie de mapa, no qual podem ser previsualizados as pokéstops e os 

ginásios daquela determinada região onde foi feita a conexão. Ao clicar numa pokéstop 

ou ginásio, automaticamente, é disponibilizada uma imagem ou informações sobre o 

elemento em questão.  

Entretanto, ao identificar estes dois pontos, a maioria dos jogadores, 

simplesmente, o fazem de forma mecânica, atentando somente para os itens que podem 

estar disponíveis e aí é que pode ser feita a grande intervenção.  

Uma trilha que pode ser explorada através do aplicativo é a do registro de todos 
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os monumentos e pontos históricos da cidade, que são referenciados como pokéstops e 

ginásios. Partindo da interação com estes pode-se interpolar estes dados, criando uma 

rede digital de informações históricas que envolveria o jogo e todos os locais 

importantes no jogo e para a história da cidade ou do país. (PEREIRA, 2016) 

Tal rede seria criada a partir da utilização dos dispositivos móveis dos jogadores 

e aplicativos voltados para a divulgação de imagens, como o Instagram, no momento 

que os jogadores exploram o local para o jogo (captura dos itens). Nesta captura 

ocorreria o registro do local ou monumento e, posteriormente, numa Webpage ou perfil 

criado no Instagram especificamente para isso, seriam divulgados esses pokéstops e 

ginásios explorados. Este espaço virtual poderia ser chamado de Pokémon também é 

História, no qual seria apresentada a pokéstop e a história do monumento, museu, local 

ligado a ela, tudo construído de forma colaborativa pelos estudantes e professores. 

Outro ponto que vem gerando um conjunto de polêmicas é, justamente, a 

disposição das pokéstops nas cidades (SOLARI, 2016), pois, em alguns lugares, 

podemos observar uma concentração delas, em detrimento de lugares onde as pokéstops 

são mais escassas.  

Tal situação poderia ser utilizada como elemento fomentador de um debate no 

contexto do ensino de História, envolvendo o questionamento sobre a lógica e métodos 

escolhidos para a criação de pokéstops, que tem sido disponibilizadas em ambientes que 

são considerados economicamente e socialmente mais favorecidos. Tais escolhas podem 

levar a frustração do jogador, pois tem que se deslocar para espaços distantes de onde 

moram para jogar e encontrar pokémons. (HERSHAW; LLOYD, 2016) 

Por fim, a partir de uma discussão sobre o jogo na aula de história, há a 

possibilidade de problematizar sobre o incentivo ao consumo na sociedade capitalista 

que a interação com o jogo pode gerar. Como sabemos, é muito comum que novos 

softwares ao serem lançados necessitem de configurações específicas de hardware, em 

virtude disso, nem todos os celulares suportam o software do jogo, sendo necessário 

fazer a troca do dispositivo, o que de imediato gera um ônus real ou a exclusão da 

brincadeira. 

Outro ponto que pode ser relacionado com gastos financeiros e lógica do 

consumo na sociedade capitalista a partir do jogo, está associado à mudança de fases, 

pois para avançar em algumas fases, ter acesso a novas configurações e ampliar o 

escopo do jogo, o jogador pode optar por utilizar dinheiro real para comprar itens, ao 

invés de ficar preso a um avanço demorado e cansativo. Uma prova disso foram os 
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primeiros números apresentados, revelando que cerca de 200 milhões de dólares foram 

gastos somente no primeiro mês de uso do software com a compra de pokébolas, 

incensos, poções, entre outros itens disponíveis, como mostra o site IGN Brasil. 

(GUTIERREZ, 2016)  

Como pode ser observado neste capítulo, os elementos apresentados para 

estabelecer a relação entre o jogo Pokémon Go e o ensino de História não, 

necessariamente, perpassam pela interação direta com o jogo, pode-se e deve-se 

aproveitar o tensionamento que o jogo provoca no ambiente escolar, para problematizá-

lo e fazer uma análise de forma crítica do software e suas implicações na comunidade 

de jogadores como um todo.  

 

4 Conclusão 

  

As interações com o jogo Pokémon Go ultrapassam essas articulações com as 

disciplinas de Matemática e História. Diversos relatos existentes na internet mostram 

sua aplicabilidade com crianças autistas (COMO..., 2016) no campo da biologia 

(GALVÃO, 2016), abordando as espécies que serviram de inspiração para os 

pokémons, como também do processo evolutivo das espécies; e no campo da geografia 

(PROFESSOR..., 2016) com aplicações referentes a mapas cartográficos, localizações 

de latitude e longitude. 

No que se refere à aplicabilidade do Pokémon Go para a abordagem dos 

conteúdos das disciplinas Matemática e História, são muitas as possibilidades de 

contextualizações diretas e indiretas que podem servir como inspiração para professores 

começarem a avaliar as possibilidades de interagir com este e com outros jogos digitais 

em um contexto de aprendizagem. 

Tais trilhas para aprendizagem não são apenas encontradas no jogo Pokémon 

Go, mas podem dialogar também com outros jogos como o Angry Birds, o Assassin's 

Creed, o Age of Empires, entre outros. Assim, o universo dos jogos digitais podem se 

constituir em ambientes potenciais para os processos de ensino-aprendizagem.  

Sem dúvida, os fenômenos e aparições de novos jogos digitais ocorrerão, cada 

vez mais, com as evoluções tecnológicas que temos vivenciado. Para tanto, é necessário 

que os professores se insiram neste meio digital, interagindo com esses jogos e 

delineiem trilhas para o diálogo com os jogos digitais comerciais dentro de um contexto 

educacional.  
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Juntamente a tudo isso, a instituição escola precisa se envolver em todo este 

processo. Apesar de estar diretamente envolvida neste contexto, o que temos visto é 

uma escola presa dentro dos seus muros, que evita quebrar barreiras e paradigmas e que, 

cada vez mais, se encontra distante da evolução que acontece fora dos seus muros. 

Bloquear Wi-fi, se abster de discutir, fingir que nada está acontecendo não resolve o 

problema, principalmente, porque não temos como esconder que nossos alunos são 

jogadores e que eles passam horas e horas envolvidos e imersos nos meios digitais. 

Precisamos, de alguma forma, potencializar isso a favor da educação. 

Temos consciência também de que, apesar deste meio tão difundido e fenomenal 

dos jogos digitais, ainda encontramos outros contextos que estão aquém de tudo isso. A 

despeito de ser uma parcela mínima dentro de todo esse contexto, encontramos diversos 

alunos que, por sua condição social, pela falta de acesso à internet ou acesso a 

smartphones ou outros dispositivos móveis, ainda não interagem de forma plena e 

complexa com esses jogos digitais. É necessário também lembrar que muitas 

instituições de ensino ainda não contam com uma infraestrutura adequada (laboratórios 

de informática, acesso a internet de banda larga via Wi-fi) que deem condições reais 

para a construção de tais práticas que envolvem jogos digitais.    

Queremos deixar claro também que não consideramos os jogos digitais como 

salvadores da educação escolar, mas que concebemos esses ambientes como meios 

mediadores da aprendizagem que, através dos seus potenciais para o enriquecimento e 

contextualização dos conteúdos escolares, podem contribuir para o processo ensino-

aprendizagem, permitindo, assim, através do seu poder lúdico, atrair e envolver os 

alunos em momentos de aprendizagem que estejam condizentes com a sua geração, 

levando em consideração suas vivências cotidianas.    
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mercadológica, tendências e técnicas de implementaçaõ. In: CONGRESSO DA 
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