


Batatinha no Campinho
Os jogadores se colocam contra o “mestre” (ou seja, com "quem tá" a vez,

nem sempre há um nome para o posto) que fica de costas para o grupo, de

frente  para  o  muro em uma calçada enquanto o  grupo inicialmente  está  na

calçada oposta, do outro lado da rua, até o limite de seu meio-fio. Naturalmente,

é uma rua parada, sem movimento, como uma rua sem saída costuma ser ou, na

falta, uma garagem ou pátio pode servir. 

Tal “mestre” cantarola “Batatinha frita um, dois, três” e enquanto isso o

grupo deve avançar em sua direção com a intenção de tocar no mestre. Ao fim

da sentença, o mestre se vira e todos devem ficar parados como estátuas. Se o

mestre  perceber  alguém  que  está

ainda a se mexer, ele pode apontar

e  tirar  a  pessoa  da  partida.  O

mestre então volta a ficar de costas

e a cantar,  o grupo então pode se

mover  novamente,  com  a  mesma

intenção.  Quem  encostar  primeiro

no mestre vence. Pode se continuar

o jogo até todos estarem removidos

da  partida  pelo  mestre  ou  se

encerrar  ali,  com  o  primeiro



vencedor. O jogo pode continuar em uma nova partida com um novo mestre,

podendo ser este o vencedor passado ou aquele que foi removido primeiro, ou

ainda o que foi removido por último, ou alguém escolhido pelo mestre (ou o

vencedor da rodada anterior).

Naturalmente, se o mestre consegue apontar movimentos nos jogadores

todos antes de encostarem nele, ele é que é o vencedor. O mestre pode tornar o

desafio maior acelerando a fala ou mudando o ritmo das palavras,  deixando

assim mais inesperado o momento de brecar o avanço. Variações incluem o jogo

de Estátua, em que alguém, geralmente um adulto, é que canta, fala um verso

ou toca uma música num aparelho e ao pausar, o grupo deve parar de se mover

imediatamente, cessando a dança ou afins. Quem for detectado se mexendo, sai

do jogo. Vence o que fica até o final só ou até o término da música.

Outra variação você pode encontrar em Round 6, mas aí não é um jogo

para crianças porque né... Mas o meme é forte então se você quiser um

jogo como este NO SEU RPG, NO SEU JOGUINHO EM CASA, beleza,

faremos também aqui o caso.



O jogo de Batatinha Frita 1, 2, 3 no Campinho

Obs:  Para  jogar,  usamos  as  regras  que  você  pode  acessar

baixando  o  Beta  do  nosso  jogo  em

jotunraivoso.com.br/campinho ou  pelo  Financiamento

Coletivo  que  está  rolando,  catarse.me/campinho. Se

TL;DR  é o  caso e  você só quer jogar com um personagem

genérico  para  brincar,  assume  que  seu  personagem  e  os

demais  possuem Agilidade 2,  Precisão 2  e Velocidade 2.  O

resto é explicado aqui mesmo. Se você baixou o Beta, criou o

seu personagem e já viu as fichas dos NPCs de lá, use eles que

vai ficar mais interessante afinal. 

Nessa modalidade os jogadores devem atravessar uma lateral a outra do

campinho  de  terra  batida.  Uns  20  metros,  contemos  assim,  para  facilitar  a

simulação. Vamos apresentar aqui duas modalidades do jogo, uma solo, com o

mestre sendo desempenhado por uma pessoa "neutra" que não tem a intenção

de  vencer  o  jogo,  apenas  "infalível"  mede  quem  se  moveu  ou  não.  Outra

fazemos com um mestre que é na verdade um outro jogador que foi sorteado

com essa posição e vai tentar detectar os movimentos dos outros na sua vez.

Aqui o atributo mais importante é a Agilidade, para frear propriamente, mas

também é importante a Velocidade, para avançar mais a cada passada.



1º O jogo contra o mestre não-jogador

(modo  solo) A  cada  rodada  os

jogadores  que vão correr  em direção

ao mestre escolhem um número até o

valor  de  sua  Velocidade  para

correrem,  ou  0,  se  quiserem  ficar

parado.  Os NPCs escolhem um valor

de  1d6,  limitado,  ao  máximo,  à  sua

Velocidade (você pode jogar uma vez

só  para  todos  os  NPCs,  já  que  uma

criança  vai  procurar  imitar  a  outra  e

não ficar para trás). O mestre joga 1d6

e você subtrai esse número do quanto

percorreu.

Esse número maior significa que

o mestre levou um bom tempo falando

"Batatinha Frita  1,  2,  3".  Um número

menor significa que ele  falou rápido.

Se você escolheu 2 para se mover e o mestre tirou um 3, você freou um pouco

antes, a diferença é de 3-2=1. Todos os jogadores devem então somar Agilidade

mais a diferença entre o movimento e o dado do mestre. Seu objetivo deve ser

somar um valor 3 ou maior. Assim, se o jogador lá tinha Agilidade 2 e se moveu

2, enquanto o mestre rolou um 3, obtendo uma diferença de +1, ele teve sucesso



tanto quanto precisou. Mesmo se você ficar completamente parado não garante

seu sucesso, a menos que você tenha Agilidade 4 ou mais, que aí permite que

certos "ritmos" sejam seguros. Com esse tanto de Agilidade você tem o passo

equilibrado o bastante para não vacilar se controlar sua velocidade. Por outro

lado,  alguém Preciso e  Rápido arriscando um pouco tem muitas  chances de

vencer isso antes de você. 

Se  você  ficar  abaixo de  3  na  soma de sua  Agilidade e  a  diferença  em

questão,  é  eliminado.  A  cada  rodada  você  soma  o  valor  escolhido  de

movimento, se aproximando da linha de chegada no número total de 20. Aqui

por serem sete crianças (fora da competição podem até ser mais) e se usar um

campinho,  pode  ser  usada  a  linha  lateral  do  campinho  como  meio  de

determinar  quem  passou  pelo  desafio,  não  precisando  tocar  no  mestre

necessariamente e evitando que eles se atropelem no processo. Caso mais de um

jogador chegue ao número 20 na mesma rodada, veja qual obteve o número

maior ao final, isso indica a sua Velocidade em relação aos demais que estavam

correndo nessa mesma linha.



2º O jogo PvP
Você  pode  usar  uma  tabela  assim  para  medir  seu  progresso  no  jogo,

partindo do início e movendo uma casa até chegar à vitória a cada “passo” que

dá.  Se um jogador assumir o papel de mestre e outros (e NPCs) estiverem a

fazer o de corredores estátuas, esse jogador pode escolher um número entre 1 e

6, mas ele o fará em segredo, anota num papel. Daí os jogadores escolhem seus

deslocamentos (até o limite da Velocidade), do mesmo jeito, você subtrai o valor

decidido pelo mestre do valor decidido pelo jogador, um valor positivo significa

vantagem para somar em Agilidade e tirar mais que 3 para ficar parado. Aqui o

mestre pode jogar taticamente, escolhendo um número intercalado de valores

baixos e altos para induzir os jogadores a acelerarem e caírem numa armadilha,

ou só valores baixos pra deixar a vida de todo mundo sempre difícil, mas isso

pode simplesmente só atrasar a vitória dos jogadores.

3º A Regra da Tremedeira
Se você acha que o desafio está pouco, em vez de só somar Agilidade à

diferença entre o avanço do jogador e a jogada do mestre, você pode pedir que

joguem  mais  1d6  e  somem  à  Agilidade  e  à  diferença,  com  o  objetivo  de

conseguir acima de 6. Assim, se o resultado for abaixo, "tremeu!" e o jogador

também está desclassificado. Isso permite, com sorte, que velocidades maiores

possam  ser  alcançadas  mesmo  sem  ter  muita  Agilidade  ou  com  uma  frase

rápida do mestre.



4º A Corrente
Se parar de jogar na primeira rodada parece pouco interessante, as regras

podem  se  mover  um  pouco  para  incluir  uma  Corrente  feita  de  jogadores

derrotados. Ao final de uma rodada, cada jogador que se moveu e foi detectado

dá  as  mãos  ao  mestre  e  o  ajuda  a  pegar  os  que  chegam.  Nessa  versão,  os

jogadores que fazem parte da corrente se juntarão ao mestre num jogo de pegar

assim que a partida é concluída. O mestre e todos os da corrente buscarão pegar

os jogadores vencedores, o primeiro deles que for pego será o novo mestre. Se

nenhum  for  pego  até  o  tempo  limite,  digamos,  duas  rodadas,  o  último  da

corrente é o que será o próximo mestre. A parte inicial do jogo não muda nas

regras dos Jogos de Campinho. 

A segunda, todavia, é um jogo de pega, onde o que importa é Velocidade e

Agilidade.  Velocidade  permite  os  jogadores  se  afastarem  mais.  Na  primeira

rodada, contra quem o mestre decidiu correr deve se fazer uma disputa entre o

corredor,  que  joga  1d6+1+Velocidade  e  o  que  está  a  pegar  que  joga

1d6+Velocidade.  Se  quem  pega  tirar  um  número  igual  ou  maior  ao  de  um

jogador,  ele irá  disputar  sua Agilidade com ele,  somando à sua Agilidade a

diferença na sua rolagem de Velocidade, se tirou um número maior aqui. Se o

número da disputa de Agilidade for maior em favor de quem pega, pegou. Se

for inferior, a pessoa driblou e escapou da pegada.

Na rodada seguinte, continuar perseguindo a pessoa parte da diferença

entre a Velocidade tirada como bônus para quem foge (1d6+X+Velocidade vs

Velocidade+1d6 de quem pega) ou de Velocidade+1d6 vs Velocidade+1d6 se o



corredor  escapou  por  um  drible.  Mudar  de  alvo  dá  vantagem  para  o  alvo

secundário,  que  roda  1d6+2  para  escapar.  O  jogo  geralmente  continua  até

alguém ser pego, mas pode ser definido que correr de volta até o outro lado do

campinho, da rua ou do pátio em questão é o bastante para se "salvar", duas

rodadas é o bastante, assim. Se houver uma corrente, o primeiro a disputar é o

último "elo da corrente", seguindo para o próximo se não pegou qualquer um, o

mestre só precisa pegar alguém se ninguém mais for pego pelos demais.

5º  Round 6 – Squid Games

Se você viu a série (se não, isso pó

ser  spoiler,  se  os  memes  já  não

explicaram  isso  para  você),  o  primeiro

dos desafios dos Squid Games na série

coreana da Netflix  em que adultos  são

colocados  para  fazer  brincadeiras  de

criança,  apostando ali  suas  vidas e  um

prêmio milionário no final (bilionário se

você medir  em won),  no primeiro jogo

que fazem é literalmente um campinho

com  uma  criança  mecânica  com  uma

câmera e detector de movimento.



 Todos  podem se  mover quando ela  está  virada  de  costas,  cantando "

     무궁화 꽃 이 피었 습니다 (Mugunghwa kkoci  pieot  seumnida)",  o nosso

"Batatinha Frita 1, 2, 3". Quando ela se vira, aqueles que ela detectar movimento

levam um tiro de um sniper (e são eliminados, se a morte resultante não foi

clara o bastante nisso). Aqui as regras são as mesmas para jogar o RPG, com a

Regra da Tremedeira valendo. Aqui tem uma diferença que você pode incluir

um "mapa" com os vários NPCs correndo.

Se  você  estiver  exatamente  atrás  de  um  deles,  a  apenas  1  espaço  de

diferença, pode então ali ignorar o risco de ser detectado. Também é interessante

incluir mais 2 riscos, se você estiver jogando sua tenebrosa versão de "Jogos de

Lula, primeiro recomendamos um atributo novo para o seu personagem, que

você quer manter o mais baixo possível: Frieza. 

Todo mundo começa com Frieza 1. Quando a primeira pessoa morre na

brincadeira, todo mundo joga 1d6 e soma a sua Frieza, se você tirar 6 ou mais,

ganha mais 1 de Frieza e fica em pânico. A mesma coisa acontece se alguém

morrer do seu lado. Seu próximo movimento será definido ao acaso, se estiver

no meio do jogo já, você joga 1d6 e se tira 5 ou 6, tenta resolver o mais rápido o

possível a coisa. Na Batatinha Frita 1, 2, 3, isso significa mover o máximo da sua

Velocidade. Com 3 ou 4, você fica parado, pensando no que fazer, hesitando

congelado ali, ou seja, move 0 na Batatinha Frita 1,2,3. Com 1 ou 2, você tenta

fugir,  mesmo  sendo  contraproducente  em  alguns  casos.  Nesse  jogo,  isso

significa que você vai morrer porque não tem para onde fugir e a boneca vai te

ver correndo e pou, fim de jogo. Os que alcançarem o 20 estão salvos. Descansar

de um round para o outro reduz sua Frieza em 1. Boa sorte!



Apoiem “Jogos de Campinho” em

catarse.me/campinho


