Como era a vida dos povos indígenas brasileiros?
Cada povo indígena tinha seus próprios costumes e modos de vida
quando os portugueses chegaram ao Brasil. [...] os Tupinambás [...] Era um povo
que tinha como língua predominante o tupi-guarani – [...] uma língua, e não um
povo. [...]
[...] se banhavam praticamente com a mesma frequência com que
encaramos o chuveiro hoje – aliás, nossa higiene atual é herança indígena. [...]
os rios eram locais de brincadeiras para as crianças.
As pinturas eram pretas (feitas com jenipapo) ou vermelhas (com
urucum). Penas de aves eram usadas em cocares e em adornos[...]
A aldeia era rodeada por paliçadas, espécies de cercas de lanças [...] Uma
aldeia tinha de quatro a oito malocas, que abrigavam pelo menos três núcleos
familiares. [...]
[...] Os arcos e flechas eram “customizados”, trocando-se o desenho das
pontas, a posição e o estilo das penas da flecha, além do tamanho e do formato
dos arcos [...]
[...] As mulheres preparavam alimentos, faziam artefatos e outras
atividades internas, enquanto os homens cuidavam da parte externa. Algumas
das funções masculinas eram guerrear, caçar [...]
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