Segmento residencial 3
Casa 3a
Em 1962, na Aldeia do Posto
18 - Pocroc Coxetep Hôpuxit (Bernardo)
19 - Cuýmpê Atukwôj Acrãkwôj
20 - Cũhêc Cripi
21 - Cotýj Uxuj Procop Auràkwôj Prôurô
22 - Acrô Toro Pàtjaca (Rondon)
23 - Ĩtohôcpej Pôtwym Axun Piejipo
24 - Terekwôj Jõcan Iũkwôj Jõtoj
25 - Tepcaprec Jõcwakà Apxêtep Pôptô
26 - Wacapi Ajtà Wõtôtuk Campoc Pinaié

Esta casa era conhecida como sendo de Rondon (22), que em 1962 tinha uma de
suas filhas, Terekwôj (24), no papel honário de wyty. Por isso a casa era rodeada de
muiatas toras usadas, pois as corridas costumavam terminar diante dela. A esposa (20)
de Rondon rompia a regra matrilocal, vindo morar com o marido. Talvez isso tivesse a
ver com o fato de em 1959 o pai dela, Cará (1148) ter sido morto a pretexto de ser
feiticeiro. Não está no esquema o menino, que vi sendo tratado por xamãs {D1: 117119}, chamado Puque {D1: 265}, que morreu em 5-10-1962 {D1: 155}. Ele era filho de
Bernardo (18) e de Cuýmpê (19).

Casa 3a e Casa 3b
Em 1962, na Aldeia do Posto

Em 1971 a casa 3a estava dividida em duas, 3a e 3b. Resolvi mantê-las no
mesmo gráfico para ficar mais fácil observar as relações entre uma e outra. Dentre as
modificações ocorridas, notamos que a sogra de Rondon, Pymkwôj (445), viera morar
na casa 3a. Rondon tinha também mais um filho, Pacajhê (622). Bernardo (18), que fora
casado com Cuýmpê (19), agora era marido de Terekwôj (24). Não sei por que Antônio
Marco (74) estava morando nesta casa; estaria ele casado com Ĩtohôcpej (23)? Em 1967
soube que Tepcaprec (25) estava ou estivera casada com Manoel (77) {D4: 155}.
Na casa 3b, Cotýj (21) estava agora casada com o cantador Càcà (208), também
conhecido como Domingos Nhambu. Ela estivera antes casada com Oscar (64), uma
união que não deve ter chegado até 1967 {D4: 156}. Em 1963 ela estivera casada com o
jovem Põhykrat (64) {R4, p. 113}. Cuýmpê (19) se casara, pelo menos desde 1967 {D4:
13}, com Inxetuc (146), conhecido como Chico Novo, e ambos tinham uma filha,
Cumtumkwôj (602).

