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O “SER SOCIAL” NO RIO DE JANEIRO: INDIVÍDUO MORADOR DE 
FAVELAS, O FUNKEIRO E A SOCIEDADE

Claudia Toffano Benevento1*

RESUMO
Este artigo objetiva analisar o Ser social no Rio de Janeiro,baseado no filósofo húngaro 

Lukcás,buscando analisar o indivíduo morador de favelas, o funkeiro e a sociedade, estabelecendo a 
relação com a singularidade, a universalidade e a particularidade.  Pretende se discutir a questão do Ser 
social na cidade do Rio de Janeiro numa sintonia entre indivíduo e sociedade, se isto for possível. 
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é discutir sobre a questão do Ser social na cidade do Rio de Janeiro, 
observando que para que haja uma sintonia secular entre o indivíduo e a sociedade da qual ele faz parte, 
faz-se necessário estabelecer uma relação com a singularidade, a universalidade e a particularidade, pois, 
percebe-se que o homem, ao mesmo tempo que se autodetermina, produz a sua própria generalização, 
determinantes para o estabelecimento das relações sociais.

Na relação imbricada na objetividade e na subjetividade do Ser social a singularidade é construída 
infiltrada na genericidade. Netto e Braz (2006, p. 37) afirmam que “não se pode separar a sociedade dos 
seus membros: não há sociedade sem que estejam em interação os seus membros singulares, assim como 
não há seres sociais singulares isolados, fora do sistema de relações que é a sociedade”. 

Quando analisamos o desenvolvimento social de um indivíduo morador de favelas, ve-se um 
sujeitoConsciente em si que é considerado Ser para si simplesmente no momento de sua relação com 
a sociedade. Segundo Fanon (2008) “cada consciência de si procura o absoluto”(p.177). Cada vez que 
este indivíduo, morador de favela, através de seus funks/raps consegue penetrar no universo burguês, 
supera os seus estranhamentos através da consciência em si independentemente. “A consciência de si é 
em si para si quando e porque é em si e para si para uma outra consciência de si, isto é, que ela só existe 
quando reconhecida”. (HEGEL apud FANON, 2008, p.176).

Lukács (1979) fala na possibilidade de objetivação do Ser para si na sociabilidade capitalista, que 
irá sinalizar a exigência de superação dos estranhamentos. Entretanto, destaca que o desenvolvimento 
social anima um Ser cada vez mais integrado. Essa superação irá demandar escolhas, em escala social, 
de valores, da produção de seres livres e autônomos. As ações éticas, nesse contexto, ocupam entre 
as considerações de Lukács um lugar de destaque como sendo um dos canais de potencialização das 
possibilidades de liberdade. Caracterizam um modo de ser pelo qual o indivíduo se libera da pura 
singularidade, através de um domínio efetivo sobre seus próprios afetos e paixões, e, simultaneamente, 
igual domínio sobre as circunstâncias exteriores.

No entanto, a relação entre homem e sociedade é complexa e contraditória. O desenvolvimento 
do Ser social e, consequentemente, o surgimento de novas objetivações e o distanciamento do ser natural 
complexifica a relação entre o Ser singular e o Ser genérico, devido ao acúmulo do conhecimento e da 
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criticidade. “O ser social plasma o gênero humano,  do qual todos os membros da sociedade podem 
partilhar enquanto seres singulares, como portadores e recriadores” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 46).

Além das transformações oriundas da relação sujeito e objeto, identificamos novas formas de 
relação entre os sujeitos. Estas determinações da dinâmica da prática social são oriundas de diversas 
mediações, conceituadas por Pontes (2002, p. 78) como “(...) expressões históricas das relações que o 
homem edificou com a natureza e consequentemente das relações sociais daí decorrentes, nas várias 
formações sócio-humanas que a história registrou”. Neste estágio podemos citar o funkeiro enquanto 
mediador dos espaços culturais e relações entre seus pares/iguais.

A partir da compreensão da ontologia do Ser social, de Lukács consideramos que as categorias 
analisadas neste artigo – subjetividade, objetividade, particularidade, universalidade e singularidade - 
fomentarão uma apreensão do Ser, a partir da totalidade da vida social, possibilitando a identificação da 
realidade destes indivíduos, moradores de favelas, funkeiros e a sociedade como um todo.

SINGULARIDADE, UNIVERSALIDADE E PARTICULARIDADE: REALIDADE DOS 
INDIVÍDUOS MORADORES DE FAVELA

O Ser social, o indivíduo morador de favelas, busca a afirmação das suas possibilidades, atributos 
e posicionamentos na sociedade, por meio da interação e da ação. Entretanto, ao mesmo tempo, ele é 
limitado à concepções e a vivência  generalizada, de forma passiva ou ativa. “A relação do homem 
com o complexo social na qual realiza sua consciência é uma relação ativa, de cooperação, em sentido 
construtivo ou destrutivo” (LUKÁCS, 1979, p. 146).

A interação deste indivíduo na sociedade é vista na genericidade que corresponde a universalização 
de hábitos, comportamentos, costumes, normas, entre outros, configurada na realização de princípios 
como a liberdade e a sociabilidade. 

São objetivações genéricas aquelas que expressam as conquistas da humanidade, 
em termos do que foi contruído e valorado como algo que possibilitou a criatividade, 
a nultiplicidade de gostos e aptidões, a realização da liberdade, da sociabilidade, 
da universalidade, da consciência, ou seja, do desenvolvimento multilateral de 
todas as capacidades e possibilidades humanas (BARROCO, 2008, p. 32/33).

Já a singularidade é conceituada como “(...) o nível de existência imediata em que se vão 
apresentar os traços irrepetíveis das situações singulares da vida em sociedade, que se mostram como 
coisas fortuitas, rotineiras, casuais” (PONTES, 2002, p. 85). Portanto, as expressões singulares referem-
se a autonomia do Ser social perante às determinações universais.

Percebemos a reprodução do desenvolvimento do humano-genérico e, com isso, sobrepõe-se 
a genericidade em relação à singularidade. No entanto, o Ser social não reconhece essa sobreposição, 
pois, entende que essas duas categorias podem se inter-relacionar sem conflitos. Barroco (2008, p. 38) 
confirma essa análise ao dizer que “a interação entre o indivíduo e a sociedade se faz de modo tal que a 
consciência do ‘eu’ e a do ‘nós’ não se constituem em antíteses; isto por que as motivações do ‘eu’ são 
sociais”. Portanto, o ser singular se identifica com a genericidade imposta.

Concomitantemente, o homem se auto-determina por meio das suas expressões singulares, dada 
as capacidades e possibilidades humanas de escolhas conscientes e críticas. Lukács (1979, p. 67) sinaliza 
a importância de superação da homogeneização simplificadora, positivista ou especulativa ao dizer que 
a “unidade da interação entre vários processos heterogêneos não deve ser entendida como unidade 
homogênea em si”. A representação humana deixa de ser a generalização, ou seja, a homogeneização e a 
concretização e passa a ser  a singularidade, a  heterogeneidade e o abstrato. Portanto, a complexificação 
transborda em diversos complexos.

Enfatizamos, então, que o Ser social é, ao mesmo tempo, ser genérico e ser  singular. No entanto, 
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“as objetivações humano-genéricas não são apropriadas por todos os indivíduos, em toda a história e, 
em cada momento especifico, nas diversas esferas (BARROCO, 2008, p. 32). Assim, a dominação da 
universalidade não impede o desenvolvimento da singularidade.

A concepção ontológica correta de ser deve sempre partir da heterogeneidade 
primária recíproca dos elementos, processos e complexos singulares e, ao mesmo 
tempo, ter presente a ineliminável e profunda articulação deles em toda totalidade 
social histórico-concreta. (LUKÁCS, 1979, p. 75) 

Pontes (2002, p. 85), analisando Netto2, afirma que “a compreensão dialética mais arguta (...) 
reside na elucidação da tríade universalidade-particularidade-singularidade. A dialética desta tríade se 
expressa na realidade da vida cotidiana de cada ser social”. No espaço de contraposições das categorias 
singularidade e universalidade, propomos identificar como o Ser social lida com essas relações entre 
ele e a vida social. Entendemos que a compreensão da totalidade social perpassa, então, as diferentes 
particularidades, condicionada pelas reflexões humanas acerca dos elementos cotidianos, presentes na 
vida de todo o funkeiro carioca, que utiliza se do cotidiano através do funk carioca que é o elemento 
cultural urbano de uma cidade que recoloca o pobre-negro-favelado em destaque. Apresenta-se como 
portador de canções compostas por letras de formação discursiva que remetem diretamente à favela. 
Facina e Lopes (2000, p.4) salienta que,

Em sua contraditória relação com a indústria cultural, que lucra simultaneamente 
com a sua criminalização e com a sua mercantilização, o funk deixa espaço para 
que os jovens negros das favelas possam existir socialmente. Para eles, o funk 
é diversão, trabalho e sensualidade, mas também é a realidade e a linguagem da 
favela, denúncia e movimento cultural.

O movimento funk carioca situado na realidade social, cultural e econômica do país, na realidade 
metropolitana do Rio de Janeiro, centro histórico e cultural onde estão enraizadas ao mesmo tempo, as 
influências culturais ocidentais europeias e afrodescendentes, onde raça e gênero são sempre atuais na 
totalidade da vida social. Esse contexto é de extrema limitação do valor da liberdade e autonomia do 
Ser social, valores fundamentais ao exercício da criação e da emancipação humana. Contudo, entende-
se que o homem busca formas, mesmo que contraditórias, de expressar por meio da cultura popular, 
as origens de classe e os compositores do Funk entram em cena elevando essa realidade cotidiana a 
outro nível de consciência dentro dos limites do possível. Para entrar no cicuito da indústria cultural 
o que era original se transformava em mercadoria para ser revendido àqueles que produzem a cultura. 
Conforme Facina e Lopes (2010) “o funk faz com que a presença das favelas seja mais visível ainda, 
ultrapassando as barreiras físicas e simbólicas que consituem o território urbano”(p.4). Acrescenta que 
“É quase impossível passar um dia na cidade do Rio de Janeiro sem ouvir o som do batidão vindo de 
algum lugar”. (op.cit.)

Barroco (2008, p. 25)compreende que “a sociedade é uma totalidade organizada por esferas 
(totalidades) cuja (re) produção supõe a totalidade maior, mas se efetua de formas particulares, com 
regularidades próprias”. Portanto, a constituição do indivíduo social se dá nas mais diversas e densas 
relações sociais. Nesta dimensão, Lukács (2007) conceitua totalidade social como o complexo de 
complexos.

Ve-se que desde cedo, homens e mulheres são idealizados por sua masculinidade e feminilidade 
através dos valores preconizados pelo senso comum, pelas relações sociais, pela família, mídia e 
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educação. O senso comum é construído pela cultura e é uma forma simbólica resultante dos valores e 
significados existentes na sociedade. Todo conhecimento é apreendido discursivamente e isso pode ser 
observado nas letras dos Mc’s cariocas, nas quais ganha sentido o movimento da vida nas favelas do Rio 
de Janeiro, onde as comunidades, apesar de alimentarem-se das regras e valores que emanam da classe 
burguesa, aprendem outra realidade que as ensinam a colocar em questão os moldes estabelecidos.

(...) o funk pode ser compreendido como um meio de comunicação popular com 
grande influência sobre a juventude pobre. Expressando realidades múltiplas, 
servindo como diversão, transmitindo mensagens e, sobretudo, transformando 
em registro artístico a linguagem da favela, cheia de gírias e sentidos diversos da 
língua culta. Como o funk, que se origina nas favelas, chega ao asfalto também 
com grande impacto acaba servindo de mediador entre as diferentes línguas da 
cidade, contribuindo para incorporar ao português carioca os falares do morro. 
(FACINA e LOPES, 2000, p.5).

Reconhecemos, então, a importância de se analisar a totalidade, permeada na multiplicidade 
das relações entre o homem, a natureza e a sociedade. “A compreensão dialética da realidade pressupõe 
a perspectiva de totalidade” (PONTES, 2002, p. 81). Entretanto, dada a dinamicidade do Ser social, 
destaca-se a necessidade da demarcação das  particularidades nessas relações. Pontes (2002, p. 86) nos 
apresenta uma definição de particularidade, entrelaçada com a singularidade e a universalidade.

No plano da realidade, o particular representa a mediação concreta entre os 
homens singulares e a sociedade; a particularidade da vida humana está eivada 
da singularidade dos “fatos irrepetíveis” e saturada da universalidade, que é a 
legalidade que articulada e impulsiona a totalidade social.

Quanto mais o homem se complexifica, mais ele se particulariza. De maneira geral, Netto e Braz 
(2006, p. 41) nos apresenta a constituição do Ser social, tendo como base um conjunto de elementos para 
a formação das particularidades. 

O ser social constitui-se como um ser que, dentre todos os tipos de ser, se 
particulariza porque é capaz de: 1. realizar atividades teleologicamente orientadas; 
2. objetivar-se material e idealmente; comunicar-se e expressar-se pela linguagem 
articulada; 4. tratar suas atividades e a si mesmo de modo reflexivo, consciente 
e autoconsciente; 5. escolher entre alternativas concretas; 6. universalizar-se;  7. 
socializar-se.

Esses elementos estabelecem as diferenças e as especificidades dos seres sociais. No entanto, 
ressaltamos que para a concretização das particularidades ante a totalidade, faz-se necessária abertura 
para a autonomia e a emancipação. Lukács (2007, p. 242) ressalta que “abrir caminho para a atividade 
humana como finalidade autônoma significa criar as condições materiais necessárias e um campo de 
possibilidades para a livre utilização de si”. O indivíduo deve se propor a fazer parte das relações de 
forma interativa, mas não com caráter manipulatório. E sim, configurada na liberdade, na potencialidade 
e na igualdade.

Fanon (2008) cita Hegel ao analisar que “O indivíduo que não arriscou a sua vida pode ser 
reconhecido como pessoa, mas ele não alcançou a verdade desse reconhecimento através de uma 
consciência de si independente”. (p.178).

Porém, o indivíduo se restringe à reprodução da contradição e se limita ao que se espera dele 
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numa perspectiva alienante. Yasbek (2003, p.81) relata que “a alienação existe quando as possibilidades 
de desenvolvimento e emancipação dos indivíduos não alcançam as objetivações do desenvolvimento 
do humano genérico”. 

Há uma inversão de dominação. “[...] a relação real, que é a relação entre criador e criatura, 
aparece invertida – a criatura passa a dominar o criador” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 44). O surgimento do 
Ser social permitiu ao homem a liberdade para novas interrogações, descobertas e reflexões, fortalecendo 
o controle humano da produção e das relações sociais. Entretanto, historicamente, o homem permitiu 
uma dominação e exploração exterior às suas proposições, oriundas da dominação capitalista. Assim, “a 
realidade humana em-si-para-si só consegue se realizar na luta através do risco que essa luta envolve”. 
(FANON, 2008, p.177)

Produz-se, então, uma homogeneização do Ser social em que o homem não se reconhece mais na 
sua própria humanidade, ou seja, de ser pensante passa a executar o pensamento coletivo e, com isso, a 
autonomia está relacionada a fatores sócio-historicos. “Ao ser alienado, em todo o processo, da atividade 
que lhe confere identidade humana, o trabalhador se aliena do objeto que ele mesmo criou; com isso se 
aliena da atividade, da relação – consigo mesmo e com os outros” (BARROCO, 2008, p. 34). 

Relacionando a alienação às categorias já apresentadas, percebemos que o ser singular aliena-
se a universalização do ser, incentivando o desenvolvimento humano-genérico. Há uma afirmação da 
totalidade, consequentemente, uma negação da particularidade. Ademais, o ser subjetivo é limitado por 
objetivações recorrentes. Verifica-se que há uma dominação de ideologias coercitivas e manipulatórias, 
impeditivas da efetivação da liberdade (BARROCO, 2008).

No impulso ontológico em direção às sociabilidades cada vez mais complexas, o desenvolvimento 
social consubstancia o crescimento das capacidades humanas para produzir os bens materiais necessários 
à sua reprodução. Sobrepõe-se os valores objetivos e práticos, em detrimento das subjetividades e das 
particularidades. Lukács (2007, p. 244) reconhece a importância da conciliação desses valores.

Hoje, na tentativa de renovar a ontologia marxista, deve-se dar igual importância a 
ambos os aspectos: a prioridade do elemento material na essência, na constituição 
do ser social, por um lado, mas por outro e ao mesmo tempo, a necessidade de 
compreender que uma concepção materialista da realidade nada tem em comum 
com a capitulaçao, habitual em nossos dias, diante dos particularismos objetivos 
ou subjetivos.

Dessa forma, a alienação penetra o conjunto das relações sociais e impede o desdobramento da 
práxis. O indivíduo torna-se apático e acrítico, não desenvolve as suas capacidades de transformação da 
natureza conforme a finalidade almejada e assimila, cotidianamente, os preceitos e valores universais.

Dada a contraditoriedade da história, a alienação coexiste com a práxis 
emancipadora, evidenciando o movimento de afirmação e negação das 
potencialidades e possibilidades humanas; de criação e perda relativa de valores; 
de reprodução da singularidade alienada e da genericidade emancipadora. Neste 
contexto, a coexistência entre o maior desenvolvimento das forças essenciais do 
ser social e sua negação é a forma de ser contraditória da sociedade capitalista 
(BARROCO, 2008, p. 36).

Na sociabilidade burguesa contemporânea, evidencia-se a alienação e a negação das 
potencialidades emancipadoras. Há uma perda da capacidade do homem em pensar e agir por si próprio 
e, consequentemente, não se reconhece mais como sujeito.



10 11

Com seus fundamentos na organização econômico-social, na exploração, a 
alienação penetra o conjunto das relações sociais. A alienação marca as expressões 
materiais e ideais de toda a sociedade (cultura alienada): as objetivações humanas, 
alienadas, deixam de promover a humanização do homem e passam  a estimular 
regressões do ser social (NETTO; BRAZ, 2006, p. 45).

Na concepção lukácsiana, os seres humanos são os responsáveis pela sua história e do mundo. 
Porém, a sociabilidade burguesa produz normas generalizadoras de comportamento humano, no sentido 
de manutenção e reprodução das relações sociais contemporâneas. 

Pontes (2002) sinaliza a existência de uma falsa ordem natural das coisas, pois, tem-se a 
impressão de que o ser humano possui autonomia, porém, ele é levado a alienação, ou seja, a apreensão 
e a transformação do real advém do que a sociabilidade burguesa espera que seja apreendido e 
transformado.

Lukács (1979, p. 65) relata que “torna-se evidente que os homens fazem certamente sua própria 
história, mas os resultados do decurso histórico são diversos e, frequentemente, opostos aos objetivos 
visados pelos inelimináveis atos de vontade dos homens individuais”. Essa situação retrata a desigualdade 
contraditória no desenvolvimento do ser social. Percebemos um avanço na concepção do Ser a partir 
da prática autônoma das suas finalidades, modificando a estruturação  das formas de sociabilidade. No 
entanto, o Ser social se rende a determinismos alienantes, sob forma de regulação e solidificação das 
relações em prol dos interesses capitalistas.

A diversificação das ações humanas reflete nas transformações do real a partir da produção 
de conhecimentos e habilidades que não possuiam antes. Intensifica-se o desenvolvimento das forças 
produtivas e das capacidades humano-genéricas e, simultaneamente, produz e reproduz uma singularidade 
alienada (BARROCO, 2008).

Os avanços tecnológicos, científicos e informacionais têm operado grandes mudanças no 
processo de produção e reprodução da vida humana. Entretanto, após as interpretações explicitadas, 
reconhecemos que, apesar das inúmeras e variadas críticas contemporâneas acerca da centralidade no 
trabalho e das abordagens categoriais, a concepção lukácsiana contribui imensamente na compreensão 
e análise da totalidade da vida social na contemporaneidade.Deste modo, o funk carioca atua como 
formação discursiva e cultural no Rio de Janeiro popular, ao mesmo tempo em que é conformado por 
elementos tecnológicos de suas músicas, provenientes de uma cultura hegemônica.  O funk possui como 
característica básica, assim como a maior parte dos gêneros musicais provenientes de afrodescendentes, 
o elemento rítmico.

Consideramos que Lukács analisa a dinâmica essencial da sociedade capitalista na concreticitude 
das relações histórico-sociais, através de categorias analíticas, ontológicas e reflexivas que exprimem o 
modo de ser objetivo e subjetivo na ordem do capital. E, deste modo, a sua teoria abrange a complexificação 
da realidade e o significado dos fenômenos singulares, universais e particulares.

Lukács afirma que “a essência do desenvolvimento ontológico reside no progresso econômico 
e as contradições são formas fenomênicas desse progresso” (LUKÁCS, 1979, p. 56). Percebemos a 
importância de reconhecemos as relações humano-sociais contemporânea, investigando as formas de 
desenvolvimento conectadas às abstrações. 

Desigualdade de desenvolvimento significa que a grande linha da evolução do 
ser social – a crescente socialidade de todas as categorias, vínculos e relações – 
não pode se explicitar em linha reta, mas se move em partes por vias travessas e, 
em parte, fazendo com que os complexos singulares, cujos movimentos reunidos 
formam o desenvolvimento global, encontrem-se individualidade numa relação 
de não- correspondência. (LUKÁCS, 1979, 134).
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A complexificação da realidade parte das mutações na sociabilidade burguesa na ordem social, 
cultural, política e econômica. O cenário de profundas desigualdades sociais, de exclusão social e 
de fragilidade da consolidação da cidadania e da acessibilidade aos direitos humanos, evidencia-se a 
reprodução da sociabilidade contemporânea pautada em práticas segregacionistas de grupos considerados 
minorias sociais, como o negro, a mulher, a pessoa com deficiência, funkeiro, entre outros. 

CONSIDERAÇÔES FINAIS

Nessas relações, entre o indivíduo morador de favelas, o funkeiro e a sociedade, percebemos 
que ao transformar a natureza para atender suas necessidades mais imediatas, o indivíduo transforma a 
si próprio e a sociedade.“Os complexos da vida social, tão logo seja superada a sua naturalidade, tem 
certamente um ser que reproduz a si mesmo, mas esse ser vai além da simples reprodução do estado 
primitivamente dado. Essa reprodução ampliada é diversa da estagnação” (LUKÁCS, 1979, p. 93). 

Na Ontologia para Lukács (1979), que ganha importância na formação capitalista, pela primeira 
vez os homens passam a ter consciência de que a história é um produto de suas ações. Isso quer dizer que 
apenas no interior de determinações concretas a liberdade pode efetivar-se pela práxis humana. Nesse 
particular, é tarefa específica da esfera da ética de ser canal das necessidades humanas de liberdade.

Pontes (2002, p. 61) sinaliza em Marx que “a auto-realização humana se processa através da 
teleologia do trabalho que significa que no final do processo de trabalho aparece um resultado que já 
existia antes idealmente na imaginação do trabalhador”. Há dois momentos no processo de transformação 
do elemento natural e da peculiaridade ontológica do Ser social: o de ideação e o de objetivação. O de 
ideação refere-se ao processo de pensar novas alternativas para o produto identificado na natureza. E o 
de Objetivação é a realização do próprio pensamento na atividade produtiva. Esses momentos interferem 
no desenvolvimento da atividade humana e se acentuam na gênese e especificidade do Ser social.

Desde o início deste artigo, consideramos a subjetividade o propósito central. Para realizamos 
esta análise, utilizamos a abordagem teórica-metodológica do autor Lukács, através de problematizações 
acerca das contradições entre as categorias totalidade, objetividade, universalidade, particularidade, 
subjetividade e singularidade no desenvolvimento do Ser social.

Considera-se que a compreensão da subjetividade perpassa as objetivações capitalistas, pois, 
segundo Lukács (1979, p. 144), “os indivíduos não ‘constroem’ a sociedade, mas, ao contrário, surgem 
da sociedade, do desenvolvimento da sociedade”. Desta forma, percebemos como que a individualidade 
de cada ser humano é influenciada pelas relações e contradições sociais, ou seja, o homem está em 
constante mutação sobre influência das próprias vivências sociais e pessoais.

Daí a importância desta análise e percebemos a particularidade infiltrada na relação universal/
singular para identificarmos as possibilidades dos indivíduos moradores de favelas e funkeiro de romper 
com o modelo alienante e manipulador proposto nas relações sociais contemporâneas e se auto-afirmar 
enquanto ser subjetivo e ser de direitos.
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