
 

O Conhecimento da América pela India e China 

 

Terminando a questão fantástica de uma antiquíssima ligação Brasil-América-India.... 

 

Este mapa abaixo está atualmente num museu na China, foi feito em 1419 - quase 80 

anos antes de Colombo, oficialmente, 

ter descoberto a América. Todavia, se ele foi datado em 1419 significa que as viagens 

que permitiram a sua confecção se deram muito tempo antes, séculos, na verdade, pois 

provavelmente é uma cópia chinesa de mapas mais antigos.. 

 

 
 

 

Notar no mapa chinês que não apenas o contorno das tres Américas e da Antartida (que 

só teria sido descoberta séculos depois) estão assinalados, mas também a geografia 

física do interior destes continentes, com rios e marcos geográficos importantes. 

Também estão assinaladas a Austrália e a Nova Zelândia, oficialmente descobertas 

séculos depois do mapa.Notar também que os contornos do lado atlântico das Américas 

e da África estão assinalados, demonstrando que quem fez o mapeamento teria estado 

no Atlãntico Sul, oficialmente só explorado por lusitanos no século XV. A própria 

concepção do mapa, mostrando uma terra esférica, cortada em dois planos, é bastante 

moderna - numa época em que os europeus imaginavam a terra ainda plana e quadrada. 

Este mapa ou semelhantes, era compartilhado por navegadores da China, do Japão e da 



India. E os continentes recebiam um nome próprio. 

Na India, o mundo era concebido como subdividido em Sete Regiões, cada uma delas 

correpondendo a uma divindade e a um estado de consciência e um chakra planetário. 

Cada região, cortada por mares, era chamada um "Dwipa" (do sãnscrito, "continente" ou 

"ilha"). O Atlãntico era chamado "mar ocidental". A América era chamada 

poeticamente pelo nome PUSHKARA DWIPA (Continente do Lótus Azul). Esta 

descrição do mundo faz parte do Vishnu Purana, um dos primeiros livros hindus de 

geografia, cosmologia e história do mundo e da humanidade, que conta as Yugas, o fim 

da Lemúria, da Atlantida, os reis que viveram, os avatares, as guerras, etc, etc.. 

                                                                                      

                                                                                             Pushkara Dwipa (mapa atual) 

 

Na descrição do Vishnu Purana, Pushkara Dwipa, a América, é descrita como tendo 

duas partes, ligadas por uma terra intermediária, uma parte mais ao norte "Pushkara 

próxima do Monte Meru" (outro Dwipa), ou Pushkara do Norte - a América do Norte - e 

uma parte ao Sul, próxima ao Atala (pólo sul, outro Dwipa), ou Puschara do Sul 

(América do Sul). Segundo o Mahabaratha, na América do Sul e no meio (América 

Central) viviam, num passado remoto, os Nagas, ou Reis-Serpentes (que, em língua 

maya, se auto-denominavam Nagals - ou serpentes emplumadas). O Grande Rei Arjuna, 

descrito no Mahabaratha, navegou até Pushkara e lá se encontrou com um dos reis 

Nagals, que praticava magia, e foi vencido por Arjuna, iniciado solar. Arjuna levou uma 

das filhas do Naga como esposa, para a India.. 

O contato entre China e India e Américas pode ser, no mínimo, considerado como 

possibilidade, tanto por causa de mitos e mapas como estes, assim como por causa da 

botânica - já mencionei aqui o caso do algodão, uma planta indiana, mas já amplamente 

encontrada nas Américas quando Colombo e Cabral aqui chegaram. Outro caso é a 

representação de plantas tipicamente brasileiras em iconografias hindus, como o milho 

em uma divindade solar indiana do sul, e a fruta-do-conde, própria de Mata Atlãntica 

brasileira, uma anonácea, encontrada como imagem pintada em Ajanta e templos da 

India Central.  

 



   

 
Fruta do Conde, no Brasil, e a mesma fruta em um alto relevo em um templo hindu 

antigo. 

 

Outra evidência seria a presença de representações do milho, outra planta 

exclusivamente americana, em templos hindus  

antigos, como este outro close abaixo mostra: 

 

                               MIlho na mão de diivindade hindu 

 

Outra evidência vem da genética; pesquisadores encontraram evidência de genes 

comuns entre populações indígenas da América do Sul e Central e populações da India e 

sudeste da Ásia, e que não estão entre outras populações indígenas da Am. do Norte. 

Também encontraram genes comuns entre chineses e descendentes de maias na 

América Central.Uma surpresa foi encontrar genes comuns entre alguns indios da 

América do Norte e populações do atual Oriente Médio. Encontraram entre os 

yanomami do Brasil e Venezuela genes comuns em povos caucasianos da Europa 

oriental.... 

Outra evidência é a cultura: um jogo popular entre índios descendentes de Maias, 

jogado até hoje no México e América Central, também existe de forma idêntica, com as 

mesmas regras e nome parecido em regiões rurais da India atual.  



 

       

Jogo Maia Pa-tolli                                        Jogo Hindu Pa-chisi 

 

Conclusão? Dispensa comentários. 

 

Namastê 

 

Wesley Aragão 

 

 


