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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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