
Incorporais ludonarrativas - CONHECIMENTOS

Conhecimentos são o que sua personagem aprendeu a fazer. Além
dos Conhecimentos do ConceitoxPerfil, escolha livremente mais 3
conhecimentos desta lista. Os conhecimentos em si não são
quantificados. Eles dependem das competências, ou seja, quão
bem você mobiliza esse conhecimento em algumas circunstâncias.

COMBATE
● Armas brancas: técnicas de combate próximo com objetos ou

armas brancas.
● Engenharia militar: construção e destruição de máquinas e

edificações para ataque, defesa e deslocamento.
● Luta desarmada: técnicas de combate utilizando o próprio

corpo.
● Artilharia: combate com máquinas bélicas de grande porte.
● Projéteis: técnicas de combate a distância com projéteis que

requerem pontaria.
● Sobrevivência: conhecimento de equipamentos e

procedimentos de sobrevivência em ambientes inóspitos
naturais ou urbanos e situações de risco.

● Técnicas militares: conhecimentos teórico-práticos para
gerenciamento e comando de ações bélicas.

COMUNICAÇÃO
● Canto: utilização melodiosa da voz.
● Dança: capacidade de mover o corpo de acordo com um

ritmo.
● Ensino: técnicas para transmitir e construir competências,

habilidades e conhecimentos e capacidade de pesquisa.
● Idioma: comunicação em língua viva diferente da de origem.
● Instrumento musical: tocar instrumento musical; pode incluir

conhecimento técnico sobre e de construção e manutenção
do instrumento.

● Leis e costumes: conhecimento e aplicação de leis e
costumes de uma cultura.

● Ler/escrever: ser alfabetizado num idioma, incluindo
matemática básica.

● Mitos e lendas: conhecimento geral de mitos, lendas,
tradições, folclore e crendices.

● Performance: técnicas de uso do corpo e/ou instrumentos
para atuações cênicas e apresentações públicas.

● Persuasão: técnicas de manipulação, convencimento e
argumentação.

ERUDIÇÃO
● Alquimia/química: conhecimento sobre substâncias químicas

e suas combinações.
● Astronomia/física: conhecimento sobre as forças da natureza

e do universo.
● Naturalismo/biologia: conhecimento sobre seres vivos e meio

ambiente.
● Humanidades: conhecimentos filosóficos, artísticos, históricos

e socio-culturais.
● Medicina: conhecimentos sobre o funcionamento do corpo,

realização de tratamentos e cirurgias complexos, aplicação
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de medicamentos.
● Matemática: conhecimento sobre números, equações e

lógica.
● Ocultismo: conhecimentos teórico-práticos específicos sobre

feitiçaria (receitas, rituais, materias, etc).
● Religião: conhecimentos teórico-práticos específicos sobre

uma crença religiosa (mitologia, ritualística, hierarquias etc).
● Pesquisa: técnicas de coletar informações em diferentes

fontes e organizá-las de forma produtiva

ESPORTE
● Acrobático: técnicas de agilidade e proeza corporais.
● Deslocamento: esportes que envolvem transportes ou

velocidade.
● Escalada: técnicas para subir em superfícies verticais

(escarpas, paredes, árvores etc).
● Jogo: atividade física ou mental com finalidade lúdica ou

competitiva.
● Prestididgitação: técnicas de agilidade e proeza manuais.
● Montaria: técnicas para utilizar animais como meio de

transporte e combate.
● Mergulho: utilização de equipamentos para deslocamento na

água.
● Natação: uso do corpo para deslocar-se na superfície da

água.

SERVIÇO
● Administração: técnicas de organização, gerenciamento,

liderança e contabilidade.
● Agricultura: técnicas de criação e armazenamento de víveres

vegetais ou animais.
● Artesanato: técnicas de confecção de imagens e objetos

(incluindo vestuário) para fins utilitários, devocionais e/ou
decorativos.

● Comércio: negociação de bens e serviços com base em
conhecimento de economia e finanças.

● Engenharia: confecção de edificações e equipamentos.
● Curandeirismo: práticas de primeiros socorros, pequenas

cirurgias e confecção de remédios caseiros ou naturais.
● Extrativismo: técnicas de coleta de víveres vegetais, animais

(pesca e caça) ou minerais.
● Informática: utilização e programação de computadores e

similares.
● Náutica: condução e conhecimento de transporte aquático.
● Trabalho doméstico: serviços de manutenção e rotina em

espaços privados (higiene, alimentação, arrumação etc.).
● Treinar animais: técnicas de comunicação com e treinamento

de animais para várias funções, inclusive condução de
transportes.

SUBTERFÚGIO
● Disfarces: técnicas para mudar a aparência através de

vestuário, maquiagem e linguagem corporal.
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● Fraude: técnicas para forjar e falsificar objetos.
● Furto: técnicas de surrupiar objetos e seres de modo

imperceptível.
● Furtividade: técnicas de esconder-se, esgueirar-se e

mover-se sem ser percebido.
● Interrogatório: técnicas de induzir a entrega de informações.
● Investigação: técnicas de extrair informações de fontes

secretas ou veladas.
● Malandragem: conhecimento da cultura marginal, incluindo

golpes e trapaças.
● Segurança: conhecimento de equipamentos e procedimentos

de rastreamento, despistamento, captura e detecção.
EFEITOS MÁGICOS

Cognição: teste relativo à dificuldade do nível; clarividência, clariaudiência,
presságios, sonhos, etc, do presente, passado ou futuro; distância física e
temporal aumentam a dificuldade.

Conjuração: teste comparativo com competência do alvo; invocação de
espíritos e troca de favores, incorporação e materialização de entidades
não-carnais, permitindo ao usuário chegar aos outros efeitos através do
espírito invocado. As exigências dos espíritos são as mais variadas e
podem ficar a critério da/o Mestre.

Empatia: teste comparativo com competência do alvo; manipulação
mental, desde a detecção de pensamentos, sentimentos e emoções até
comunicação mental direta e projeção empática, por auto-sugestão; nos
níveis mais altos, permite alteração de padrões mentais, como
programação de memórias, traumas, repressões e desejos.

Esconjuração: teste relativo à dificuldade do nível ou comparativo com
competência do alvo; remoção de feitiços e esconjuração de entidades e
possessões não-carnais; necessita contato direto.

Ilusão: teste comparativo com competência do alvo; manipulação sensorial
fisiológica, incluindo ilusões sensitivas e alucinações.

Projeção Astral: teste relativo à dificuldade do nível; capacidade de sair do
corpo na forma astral, desde a simples visão do plano astral até a viagem
astral; o corpo físico fica inconsciente, e o corpo astral não pode agir
diretamente no plano físico, apesar de poder se comunicar.

Psicocinese: teste relativo à dificuldade do nível ou comparativo com
competência do alvo; manipulação de energia cinética, ou de ação, desde
a simples detecção de movimentos até levitação e teletransporte.

Sincronicidade: teste relativo à dificuldade do nível; manipulação de
coincidências e de destino, baseada em auto-sugestão, como maldições e
bênçãos, pragas, maus-olhados etc; proteção mística contra magia,
possessão, e em níveis mais elevados, contra danos físicos.

Transmutação: teste relativo à dificuldade do nível; manipulação de
matéria inanimada e energias, desde a forma até a composição química e
propriedades físicas; inclui a manipulação dos quatro elementos
alquímicos (fogo, terra, água e ar).

Vitalidade: teste comparativo com competência do alvo ou relativo à
dificuldade do nível; alteração de matéria animada, humana, vegetal ou
animal, incluindo mudar de forma, curar ou provocar doenças,
intoxicações, ferimentos, etc, desde a diagnose até cura completa ou
morte.
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