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VIOLENTINA NOSTRA 

O universo criminoso da Máfia se encaixa perfeitamente - como a luva de couro de 
um Capo -  à proposta original de Violentina. Muito provavelmente, ela já apareceu 
inúmeras vezes em suas sessões convencionais. Mas este universo possui uma vasta 
coleção de características específicas, que se torna quase necessário criar uma coleção 
de Sementes só para ela. Assim surge Violentina Nostra.

A época ideal para situar uma sessão de Violentina Nostra (e para qual estas 
Sementes foram concebidas), são os anos 30 nos Estados Unidos. Mas você pode 
muito bem adaptá-la para os tempos atuais, ou até mesmo no Brasil, se desejar. O 
mais importante aqui é entender como e o porquê a Máfia se distingue do Crime 
Organizado convencional, como os cartéis colombianos ou o Comando Vermelho, 
por exemplo. A primeira característica de distinção é a base ideológica-cultura sob a 
qual está sedimentada. Os autodenominados “homens de honra” da Máfia Italiana, 
passam por desafiadores ritos de passagem e seguem rigorosos códigos de honra, 
além de se estruturarem hierarquicamente em uma espécie de pirâmide patriarcal.  A 
segunda característica, é o “bom relacionamento” que mantém com a comunidade, 
estendendo seus tentáculos das camadas mais pobres à elite, da polícia à política, 
pela diversidade de negócios que oferece, tornando-se a organização criminosa mais 
difícil de ser combatida. Por fim, há pluralidade dos negócios em que atua. Desde de 
atividades ilegais “aceitas” pela população, como jogo e contrabando, até o tráfico de 
drogas, armas e seres humanos!



SE
ME

NT
ES

 

12

Tudo isso soma-se para garantir com grande eficiência, que a Máfia sobreviva há mais 
de século, como uma hidra, mesmo que algumas de suas “cabeças” sejam cortadas 
fora, sendo mortos ou condenados à prisão. Combata e elimine o tráfico de drogas, e 
ela se adaptará as condições, tirando proveito de outros negócios, como até mesmo, 
o descarte de lixo tóxico...

NOTAS SOBRE OS QUADROS:
Crime: Dada a diversidade de campos de atuação da Máfia, nada mais justo que 
dedicar uma coluna inteira de nosso Quadro de Sementes, aos vários tipos de Crime 
que podem surgir na história de forma interessante, como fonte trama e conflito.   

RÓTULOS
Politico: Este em algum nível, puxa as cordinhas. Caminha trôpego sobre uma linha 
tênue que separa o poder de aliviar a barra da Família (as vezes até mesmo fazendo 
parte dela), ou de apertar o cerco contra ela.

Jornalista: Esse cara possui uma arma sutil: a informação. E informação é poder. O 
que ele publicar, pode tanto arruinar vidas, como salvar a pele de alguém com culpa 
no cartório.

agente Federal: Aquele que é pago e motivado pelo Estado a erradicar o câncer 
social do Crime Organizado, sempre no encalço dos mafiosos, esperando pelo 
deslize providencial que justificará ele finalmente “botar a mão na massa!”

gangster: Um membro da Máfia. Aquele que jurou devoção a Família, segurando 
uma Santa de madeira em chamas na mão.

DESEJOS
Proteger o que é seu: Você arrisca sua liberdade para conseguir o que quer, e vai 
lutar até a morte pra manter o que tem.

acumular Poder: Você já tem o que muitos sonham, mas isso não basta. Você vê o 
topo da pirâmide, e lá em cima, só existe uma cadeira. Você não medirá esforços para 
até o fim da vida, ser você quem nela vai sentar.  

ganhar resPeito: A vida inteira, ninguém lhe deu ouvidos ou quem sabe sempre 
caçoaram e tiraram proveito de você. Mas as coisas não ficarão assim. O Don já está 
de olho em suas ações e vê o potencial que oferece. Basta subir alguns degraus e 
veremos quem será o imbecil que deixará de respeitá-lo!

Ficar rico: A vida é curta (ou a dívida, é enorme...) e o tempo urge! Você quer 
encher os bolsos de grana para torrar da melhor maneira (ou pagar alguém antes que 
lhe apaguem!), não se importando quais atos e  consequências terá de enfrentar para 
consegui-lo. 
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VIOLENTINA NOSTRA 
VÍNCULOS
díVida de Vida: O cara aí do lado salvou sua vida. Agora resta dedicá-la a garantir a 
segurança dele até que estejam quites. 

código de honra: Você jurou. E aprendeu desde moleque a quem deve respeitar. 
Quem deve estar do seu lado. E por mais que possa não suportá-lo, a honra é uma 
algema que os mantém unidos, mas que você ostenta com orgulho.

laço de Família: É como dizem: “Família não se escolhe...”. Mas por mais que você 
por vezes desejasse que ele batesse logo as botas, você sabe que o que seu primo á 
sua direita lhe oferece regalias que as pessoas normais (que andam no caminha da 
Lei) nem ousam sonhar...

raBo Preso: Você fez alguma merda... e seu vizinho de mesa o viu. Agora o lance 
é andar a pianinho, prometer-lhe favores e fazer as coisas ao seu modo, como ele 
mandar.

ALGUMAS FONTES DE INSPIRAÇÃO: 

O Poderoso Chefão, Os Intocáveis, Bons Companheiros, Scarface, 
Senhores do Crime, Os Infiltrados, Era uma vez na América, Os Sopranos, 
Boardwalk Empire...
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