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APRESENTAÇÃO
Este livreto que você tem em mãos é uma edição exclusiva, com tiragem limitada e 
numerada de um suplemento para o jogo marginal de contar histórias, Violentina. 
Esta regalia foi por você conquistada graças ao seu interesse em colaborar e viabilizar 
este jogo. Sementes Violentina é uma forma de agradecimento a você, colaborador. 
Uma de tentativa de lhe recompensar por ter acreditado no potencial de Violentina. 
A vocês, reforço aqui meus sinceros agradecimentos.

Para fins de jogo, o principal objetivo deste suplemento é fornecer novos Quadros 
e novas Sementes de Trama, para suas sessões de Violentina, com o intuito de 
evidenciar que as possibilidades de criação e aproveitamento das mecânicas do jogo, 
não se limitam somente àquelas apresentadas no livro básico. Pelo contrario! Meu 
maior desejo é que a partir do momento em que você e seus amigos estiverem 
confortáveis o suficiente com o sistema de regras, passem a criar novos Quadros 
e Sementes vocês mesmo, inserindo as características das histórias que melhor se 
encaixam ao estilo de seu grupo, na forma que melhor lhes convier.

INTRODUÇÃO
Os três gêneros a seguir são exemplos de como Violentina pode ser usado para 
contar outros tipos de história. Antes de apresentar os novos elementos de cada um 
destes gênero, abordarei brevemente o raciocínio por trás de cada alteração feita nos 
Quadros originais, com o intuito de sugerir e lhe inspirar a fazer o mesmo, quando 
sentir a necessidade. 

São eles:
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APRESENTAÇÃO
Bang Bang Violentina: Caubóis, índios, xerifes e bandidos, e o conflito de 
interesses no desbravamento da Fronteira do Oeste Selvagem. Duelos de pistoleiros, 
brigas no saloon, perseguições a cavalo e assaltos a serpente de aço que corta o 
deserto. Violentina com sabor de Spaghetti Italiano!

Violentina nostra: A Lei Seca, códigos de honra, o Mercado Negro e o Crime 
Organizado são os elementos que se interpõem na vida dos personagens de uma 
Sessão de Violentina Nostra. A Máfia como tema principal de suas histórias.

Violentina trash: Extrapolação e elevação à enésima potência das referências 
primordiais do livro básico, temperados com um toque de Ficção Científica e 
Horror Sobrenatural. Exploitation, filmes B, Z, Trash, quadrinhos marginais do 
século passado e literatura Pulp. Imagine a musa Violentina recebendo uma boa 
dose de Raios Gama, deixe ela puta de raiva e terá uma boa ideia do que esperar!!!

... UMA ÚLTIMA DICA

Na página 106 do livro básico, ofereço a dica “Criando Novos Quadros”, 
onde sugiro a possibilidade de criarem coletivamente novos elementos a 
partir dos Quadros em branco lá oferecidos. Vou aproveitar este espaço e 
expandir esta dica, já que ela se encaixa perfeitamente no conceito deste 
suplemento:

Aproveitem para fazer desta criação coletiva, dois novos Passos, 
anteriores àqueles apresentados no livro básico. Chame-os de Passo 0 
e Passo -1 se desejar. 

Passo -1 : Antes mesmo de começarem a embaralhar as cartas, 
conversem sobre quais as expectativas tem para a sessão do dia, que 
tipo de história querem contar, lembrando inclusive de observar o que 
não esperam ver, do que estão enjoados e preferem evitar. Isso pode 
até ser um bom momento para antecipar o passo de Traçar Linhas e 
Estender Véus.

Passo 0: Distribua cada tipo de Quadro (Clichê, Desejo, Vinculo e Sementes 
de Trama) em branco para cada jogador. Todos então preenchem a 
primeira linha do Quadro em mãos. Assim que todos tiverem terminado 
de completar a primeira linha, o grupo roda os Quadros no sentido 
horário, e completa a segunda linha do Quadro que recebeu do jogador 
da direita. Continuem assim sucessivamente até todas as linhas de todos 
os Quadros estiverem preenchidas. 

Voilá! Vocês agora possuem uma coleção única e exclusiva de Quadros 
e Sementes de Trama de Violentina, imbuído da essência do seu grupo! 

Nota: Só não se esqueça de me enviar depois, para que eu possa conferir 
como ficou e publicá-lo no site!
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BANG BANG VIOLENTINA

Você já está escutando a trilha sonora de The Good, The Bad and the 
Ugly, de Ennio Morricone, não? Já está visualizando redemoinhos de 
poeira, bolas de feno rolando por ruas desertas e o clima tenso no cenho 
franzido do pistoleiro a sua frente, não está? Sim, eu sei!

Histórias sobre a ocupação das terras ao Oeste, do conflito com seus 
habitantes originais, os índios, da corrida do ouro e do garimpo, e o limite 
entre o progresso, a civilidade e a selvageria. Estas histórias evidenciarão 
a violência como código de honra, e talvez a única maneira de manter a 
ordem.

NOTAS SOBRE OS QUADROS:
Nesta versão, vocês serão transportados ao Oeste Selvagem. Para tanto nada 
mais justo do que serem Rotulados como Caubóis Solitários, Xerifes, Índios 
ou Bandidos Fora-da-lei. Mas ao olharmos dentro do seu Âmago, veremos que 
algumas características se adéquam melhor a selvageria do Oeste:
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honrado: Segue um código, uma lei, seja ela interna ou externa. O código 
de honra de alguém, não necessariamente é da mesma forma interpretado 
pelo outro...Da mesma forma, o conceito de justiça é geralmente visto 
como algo nobre. Mas este é um conceito escorregadio, principalmente 
quando esta justiça nasce do Desejo de um só indivíduo... 

Pistoleiro: Você só conhece uma lei. Aquela que o clique do cão de seu 
revólver anuncia quando faz um clique. Não existe bandidos ou mocinhos. 
O Oeste é de fato um lugar selvagem, e você não conhece outro meio de 
sobrevivência.

traPaceiro: Você conhecendo as pessoas ou não, não importando quem, 
uma hora ou outra você vai passar a perna nelas. Sua profissão é retardar 
ao máximo que elas descubram o que fez ou está tramando. Contudo, 
quando descobrem, você já é perito em lidar com a situação.

corruPto: Não importa o que você acredita, ou quem está do seu lado, se 
for pra obter o que deseja, qualquer preço é negociável.

VÍNCULO
honra: Vocês estão ligados por um código de honra. Seja religiosa, militar 
ou moralmente, você se liga a esta pessoa de forma consciente. Você 
acredita no motivo desta ligação.

soBreViVência: No Oeste, é matar ou morrer. Quando as coisas não 
parecem pender pro seu lado, ter alguém com quem contar pode significar 
não acordar com formigas na boca... Esse alguém é o companheiro aí do 
lado.  

dePendência: Este é um mundo cruel, e você não é capaz de sobreviver 
sozinho. Você depende da existência de uma pessoa do seu lado direito 
para consegui-lo...

ganância: Você nem sabe direito quem é esse cara, da onde ele veio e o 
que mais ele quer. Mas  ao menos sabe que a ambição dele só se equipara 
à sua. Como sozinhos não conseguirão o que desejam, a única forma de 
fazê-lo é juntarem forças. Que se dane a forma que farão para repartir os 
espólios...   
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BANG BANG VIOLENTINA
DESEJO
caPturar: Seja o bandido que roubou seu banco, o comparsa que fugiu 
com seu punhado de dólares ou aquele mítico Corcel Negro cujo relinchar 
ecoa nos cânions, você não sossegará enquanto não puser as mãos nele.

Vingar: O porco bastardo pagará pelo que fez. Não importa onde, não 
importa quando. Que leve a vida toda, mas mácula deixada pelo infeliz 
não ficará impune. A vingança cairá sobre ele na forma mais perversa 
concebível.

escaPar:  Você está encrencado. Pelo modo como vê as coisas, não existe 
solução se não escapar.  Fugir. Dar no pé. Só basta descobrir como...

enriquecer: A única forma enxerga, de garantir o que mais deseja, é ser 
rico. O dinheiro paga tudo. Portanto o seu maior Desejo no final das 
contas, é enriquecer.

ALGUMAS FONTES DE INSPIRAÇÃO: 

Tex, Jonah Hex, Espaguetes Italianos, John Wayne, Clint Eastwood, 
Dogs in the Vineyard, Dust Devils...
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BANG BANG VIOLENTINA
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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!
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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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VIOLENTINA NOSTRA 
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VIOLENTINA TRASH

Estas Sementes buscam extrapolar os limites dos filmes que inspiraram 
originalmente  Violentina, e ir além do mero aspecto apelativo do gênero 
“exploitation”.  Aqui o ridículo, o non sense, o inverossímil são a matéria 
prima para a criação de pérolas do gênero Trash, slasher, gore, splatter, dos 
Filmes B, de baixo orçamento, etc... 

Isto significa que talvez este seja o conjunto de Sementes com o maior potencial 
para o cômico, então não tenha receio de sua sessão de jogo descambar para 
o humor, pois neste cenário não só é permitido, como incentivado, vocês 
lançarem mão de piadinhas infames, zoarem os personagens alheios e tirarem 
sarro de cenas malucas.

A melhor expressão do conceito destas Sementes podem ter sua inspiração 
rastreada em quadrinhos, filmes e literatura de horror e ficção científica e weird 
science dos anos 40, 50, 60 e 70. Será como se Plan 9 From Outter Space de 
Ed Wood fosse refilmado por Tarantino nos dias de hoje...

Para se ter uma boa ideia do que estará por vir em uma sessão de Violentina Trash, 
basta juntar alguns nomes de Sementes alocada no Gabarito de Sinopse para criar o 
título da história a ser contada. Para justificar o que digo, darei um exemplo:
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Suponhamos que na nossa sessão, fossem utilizadas como Sementes, as seguintes 
cartas:  Dama de Copas, Seis de Espadas, Oito de Paus e Oito de Ouros. Poderíamos 
“obviamente”   intitular nossa história com o belíssimo nome de Dominatrix 
Nazistas e suas Enormes Facas de Cozinha versus A Gosma Assassina da Caverna 
Inexplorada! Faz todo sentido, não? E já dá pra se ter uma ideia do que está por vir... 

NOTAS SOBRE OS QUADROS:
Desta vez, as alterações importantes ficaram por conta da substituição da coluna 
de Posses, por uma bela coleção de clássicos Malditos. A lista é uma seleção das 
13 (!!!) Mais Malditas Encarnações do Mal recorrentes nos filmes do gênero. Dê 
uma olhada no Quadro e escolha a sua favorita! Você provavelmente reconhecerá 
facilmente um filme (ou mais) do qual cada Semente foi retirada. 

Além disso, alteramos os Rótulos, os Âmagos, os Vínculos e os Temas. Note que 
mesmo com a mudança, não tecemos comentários sobre os Temas, uma vez que 
pela obviedade, são autoexplicativos.  

RÓTULOS
PlayBoy: Você tem a grana, as mulheres, o carro e… de que adianta tudo isso 
quando a Gargantuosa Lula sair do mar e visitar sua cidade?

rePórter: Não importa a merda que está sugando o mundo para as profundezas do 
Inferno, você tem que registra isso!

gostosa: Hum… Você é gostosa! Bem…isso é o suficiente, não? Pelo menos para 
você é...

ocultista: Será você o cara que sempre soube que isso ia acontecer, e pode quem 
sabe impedir, ou Maldito que começou tudo isso?

ÂMAGOS
Burro: As pessoas geralmente falam de assuntos complicados demais para 
você. Ainda não entendeu porque todo mundo te culpa por ter apertado aquele 
botão vermelho e brilhante... Mas provavelmente pode também inesperadamente, 
quem sabe com um golpe de sorte, salvar o mundo!

medroso: Por que diabos eles ainda querem ir no cemitério, tentar resolver a parada? 
Vamos todos fugir para as montanhas e recomeçar a humanidade quietinhos no 
nosso canto! Não? Droga... eu que não vou ficar aqui sozinho e servir de comida 
pra zumbi... Ei! Esperem! Eu vou com vocês!!!

destemido: Esse brutamontes cheio de farrapos acha que vai me intimidar só 
porque tá com um facão? Deixa ele aparecer na minha frente que eu enfio essa 
merda de máscara de hóquei idiota goela abaixo na porrada!!!
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VIOLENTINA TRASH
intelectual: Hum... vejamos... É bem provável que este aparelho tem 
a capacidade de alterar a frequência eletromagnética a nível quântico da 
realidade, consequentemente abrindo uma fenda dimensional entre o 
nosso mundo e o universo destas criaturas alienígenas. É a única explicação 
minimamente razoável... Agora, por que será que a máquina está coberta com 
estes hieróglifos?  

VÍNCULOS
Platônico: ”Você está ligado a alguém por uma força misteriosa que controla 
todas as suas decisões e mitiga sua própria personalidade. Alguns chamam isso 
de Magia Negra. Você chama de Amor…”- 

suBordinação: ”Você não precisa saber o que é isso! Cala boca e faz o que eu 
mando!”- Você obedece cegamente a pessoa á sua direita, por um, vários, ou 
nenhum motivo aparente...

desesPero: ”O mundo está acabando, já não há muitas opções no mercado… 
e bem, pensando melhor, até que esses óculos quebrados de nerd deixa ele 
bonitinho… -

soBrenatural: ”Vou fazer um Feitiço de Amor, e ressuscitar a mãe dela que 
acabou de morrer pra me dar umas dicas! Aí vamos ver quem ela ama mais! 
“– Sua conexão com a pessoa da direita não é desse mundo!

ALGUMAS FONTES DE INSPIRAÇÃO: 

Faça um chá de fita com toda a sua coleção de VHS de Horror. Pegue 
toda sua estante de livros Pulp de sci-fi, seus quadrinhos de Contos da 
Cripta, uma garrafa de pinga, um cogumelo que nasceu no estrume 
da vaca vizinha e uma cápsula de Césio-137 encontrada no ferro-velho 
mais próximo. Soque tudo no liquidificador, e bata até a mistura começar 
a emitir uma luz azulada. Coloque num pote de maionese Homem do 
Inferno® e lacre a tampa com cera de Abelhas Africanas. Enterre sob 
a copa de um salgueiro e espere até um dia 30 de Fevereiro para 
desenterrar e beber. 

Inspiração garantida, ou seu dinheiro de volta!
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