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RESUMO

Versa sobre a hospitalidade e convivialidade ocorrida em algumas fazendas da família
Junqueira no século XIX, tendo como estudo de caso a fazenda Boa Esperança, na cidade
de Orlândia, São Paulo. Aborda a influência portuguesa na formação do Brasil rural, a
ocupação da região de Orlândia pelos entrantes mineiros e a formação das fazendas no
sertão do rio Pardo. Para estudar a convivialidade, discorreu-se sobre a formação da
família no século XIX, em particular a família Junqueira e como se dava a convivialidade
entre seus membros. Escolheu-se o século XIX, por tratar-se de um período no qual os
valores familiares eram extremamente relevantes e o âmbito privado era onde os
indivíduos passavam a maior parte do seu tempo. Para demonstrar como funcionava a
hospitalidade nas fazendas da época, selecionou-se algumas fazendas de propriedade da
família Junqueira para análise.
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ABSTRACT
This dissertation will present the hospitality and the conviviality that had happened in
some farms of the Junqueira´s family in the XIXth century, having as case of study the
Boa Esperança farm located in Orlandia, São Paulo. Report the Portuguese influence in
the development of the Brazil countryside, the occupation of Orlandia by the natives of
Minas Gerais and the development of the farms in the backwoods of Pardo River. To
study the conviviality, the development of the XIXth century was reported, in special the
Junqueira´s family and how was the conviviality between their members. The XIXth
century was chosen because was a period in which the family values were extremely
relevant and where the individuals spent most of their time in privacy. To demonstrate
how the hospitality works in those farms in that period, the author choose some of the
Junqueira´s family farms to analyze.
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