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Falcoaria ao redor 
do Mundo: China 
 

 

 

 

 

 

 

 
É fascinante pesquisar e aprender sobre a 
prática da Falcoaria ao longo da história. 
Ainda que não se saiba ao certo onde a 
Falcoaria surgiu, há registros históricos de 
sua prática em culturas tão antigas como a 
egípcia e nas antigas dinastias Chinesas.  
 
A Falcoaria na China é praticada desde a sua 
antiguidade, com registros que datam de 
700 A.C. Ela é retratada na literatura, 
pintura e porcelana, mostrando a sua 
prática pela nobreza e também pelas 
classes sociais inferiores. Os registros 
históricos mostram que as técnicas de 
falcoaria praticadas na China antiga eram 
muito semelhantes às usadas na atualidade, 
e comprovam que a falcoaria existe há mais 
de 3.000 anos.  
 
É interessante perceber como a cultura 
local influenciava a prática da falcoaria, 
ainda que suas técnicas sejam de uma certa 
maneira universais, há diferenças 
importantes no manejo das aves de rapina. 
No caso da Falcoaria Chinesa, há registros 
do uso da fitoterapia e da tradicional 
medicina chinesa no tratamento das aves 
de rapina. 
 
A escolha das principais aves voadas na 
falcoaria também varia de acordo com cada 
país e época histórica. Na China antiga as 
principais aves usadas na falcoaria eram os 
açores e os falcões sacres. 

 
Uma arte conhecida como o esporte da 
nobreza, também era uma forma de 
melhorar a vida dos pobres, já que através 
da caça com uma ave de rapina treinada a 
quantidade de carne na alimentação 
aumentava, proporcionando assim uma 
melhor qualidade de vida para os falcoeiros 
das classes sociais mais humildes. 
 
Para saber mais sobre a Falcoaria na china 
eu entrevistei o falcoeiro Baoyong Zhang, 
secretario geral da associação chinesa de 
falcoaria China Tian Dao, criada em 2016. 
 

Entrevista Baoyong Zhan 

Perfil 

Meu nome é 
Baoyong Zhang, 
nasci em 1972 em 
Tianjin, China. 
Quando eu tinha 9 

anos de idade comecei a aprender todas as 
habilidades de falcoaria tradicionais com o  
Mestre Sr. Deshui Yu e Sr. Wenkui Fan. Hoje 
tenho 36 anos de experiência de 
treinamento e caça com aves de rapina. Eu 
treinei águias, falcões, gaviões e merlins. Eu 
voo águias para caçar lebres e faisões em 
campo aberto, e também caço lebres com 
falcões e greyhounds em planícies.  

Eu basicamente sigo a tradição chinesa 
antiga, na primavera depois de caçar com o 
falcão durante 2 anos eu o solto na 
natureza, assim pode reproduzir. Fora da 
temporada de caça, não mantenho falcões. 
 
Eu uso meu tempo livre para viajar na China 
e observar a sobrevivência do falcão 
selvagem. Ao mesmo tempo, eu também 
procuro as atividades de falcoaria de 
diferentes regiões e diferentes grupos 
étnicos na China. Em 2016 eu criei a 
associação China Tian Dao de falcoaria.  
Hoje eu sou o secretário geral da 
associação. 
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Associação de Falcoaria Chinesa Tian Dao  
 
 
 

Atualmente, os departamentos do governo 
da China estão se preparando para criar o 
comitê chinês de falcoaria, que deverá 
realizar uma conferência nacional em 2018, 
e muitas organizações chinesas participarão 
desse comitê. O objetivo deste comitê é 
integrar a organização de falcoaria da China, 
promover a cultura de falcoaria e coordenar 
as atividades de falcoaria. 
 
Prática da Falcoaria na China 
Atualmente na China a falcoaria é uma 
atividade ilegal, e a criação da associação é 
para mudar essa situação e tornar a 
falcoaria legal na China. 
 
O projeto de conservação do Falcão Sacre 
na China  
 
A proteção ao falcão Saker na China ainda 
está na fase de investigação preliminar, não 
há ainda a participação de instituições 
públicas e privadas. Em Setembro de 2017 
eu enviei à IAF um relatório detalhado 
sobre a pesquisa, e agora estou tentando 
coletar mais informações para conseguir 
parcerias.۞  
 

Contato: 
Baoyong Zhang  

tianzhiyeyun@163.com 
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 A história da 
Falcoaria na China, 
por  Baoyong Zhang 
Faz mais de 
2000 anos 
desde que a 
falcoaria se 
tornou popular 
na China. Há 
registros muito 
antigos da 
Falcoaria 
Chinesa da 
Dinastia Qin 
(221 a.c.) no 
livro <Shi Ji> 
(Registros 
Históricos). Depois nós encontramos um 
interesse crescente neste esporte durante 
um longo período de tempo: Han, Jin, Sui, 
Tang, Song, Yuan, Ming, Qing e hoje. 
Sempre houve artigos, pinturas e obras de 
arte em jade relacionadas à falcoaria 
chinesa, o que explica por que esse esporte 
tem sido tão popular e importante para os 
chineses e sua história. 

A falcoaria foi então aceita por mais 
pessoas, entre vários grupos étnicos na 
China. Hoje, ainda temos muitos falcoeiros 
de Tianjin, Pequim, Hebei, Henan, Shanxi, 
Shandong, Gansu, Ningxia, Liaoning, Jilin, 
Xinjiang, Yunnan etc. A Falcoaria durante a 
dinastia Han era na sua maioria praticada 
com açores e falcões sacre.  

Todos os elementos da Falcoaria eram 
praticados na China antiga, incluindo a 
seleção, o treinamento, a caça e alguns 
conhecimentos médicos sobre a presa, os 
quais eram vistos como uma obrigação. 

Muitos dados sobre a falcoaria foram 
registrados e mantidos na história de 
diferentes períodos, alguns deles foram 
passados até agora, e os registros 
remanescentes possuem alto valor histórico 
e de pesquisa. Especialmente no período de 
grande prosperidade econômica e cultural, 
os livros sobre falcoaria eram muito 
abrangentes, e descreviam detalhadamente 
diferentes espécies de aves de rapina. O 
conhecimento médico das aves de rapinas 
baseou-se nas teorias da medicina 
tradicional chinesa, e nas características 
fisiológicas do rapinante, usando a 
fitoterapia com suas ervas medicinais 
coletadas e recolhidas da natureza, para 
recuperar e curar o corpo das aves, 
semelhante à Medicina tradicional Chinesa. 

Tomando o açor como exemplo, podemos 
avaliar sua qualidade através da forma da 
cabeça, da proporção do tronco, da cor da 
garra e da sua espessura e da estrutura da 
plumagem, e então escolher o melhor açor 
para a falcoaria. 

Alguns passos e termos de um treinamento 
de um açor, através das técnicas da 
Falcoaria na China, são: 

kaishi  - alimentação; 
chuanglian - manejo, levar o açor para ter 
contato com pessoas, para que ele se 
acostume a viver e trabalhar com pessoas;   
xiazhou  - envolver o pelo indigesto, fibras e 
outros materiais na refeição do pássaro 
para melhorar os movimentos peristálticos 
e fazê-lo sentir a fome; 
tiaoquan – Salto do poleiro para a luva do 
falcoeiro quando ouve o chamado, ou seja, 
o salto ao punho; 
jiaoyuan - chamar o rapinante de um lugar 
distante 
an'ying  - caçar a primeira presa,  
zhou  - o pelo, fibras e outros materiais não 
digeríveis na refeição da ave 
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O falcoeiro deve 
saber o nível de 
fome da ave 
antes de caçar, e 

ajustá-lo 
corretamente 

para 
proporcionar 

uma melhor 
condição física e 
mental para a 
ave, e isto é 

determinado de acordo com a linguagem 
corporal inconsciente da ave. Felizmente, os 
antigos chineses adotavam uma 
terminologia resumida e simplificada, 
porém eficaz, para explicar o estado da ave 
de rapina.  

Desde os tempos antigos a falcoaria era 
popular na classe social baixa, já que era 
uma maneira de melhorar a qualidade de 
vida dos falcoeiros através da caça. No 
entanto, ela é um símbolo de status e um 
modo específico de vida e entretenimento 
da classe nobre. A falcoaria com falcões, 
gaviões e águias se espalhou e se 
aperfeiçoou em diferentes lugares por todo 
o país sob várias condições geográficas e 
recursos selvagens, e diferentes tipos de 
aves de rapina se tornaram o populares em 
cada local. 

Em alguns lugares, as aves de rapina são 
capturadas e treinadas no outono e 
liberadas na primavera, o que ajuda a ave a 
sobreviver ao inverno rigoroso até a idade 
adulta, e a se reproduzir de alguma forma. 
A falcoaria não é apenas entretenimento; é 
ciência e arte, e oferece muitas 
oportunidades para as pessoas se 
conectarem com a natureza. Através da 
falcoaria as pessoas e as aves de rapina 
estabelecem um laço; assim, a ave 

consegue mais oportunidades para caçar e 
permite que as pessoas aprendam como 
explorar a sua potencialidade e maximizá-la. 
Os falcoeiros precisam observar 
cuidadosamente e pensar repetidas vezes 
para compreender as regras e, mais 
adiante, transformá-las em sabedoria. 

Hoje, como o governo chinês tenta proteger 
a vida selvagem, é proibido manter em 
cativeiro as aves de rapina, embora em 
alguns lugares da China seja possível 
continuar a prática da falcoaria como uma 
herança cultural das minorias étnicas. 
Esperamos que um dia a falcoaria se torne 
legalizada na China, e vamos trabalhar 
muito para isso também! ۞  
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