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O álbum- 1997 

• Sobrevivendo no Inferno é o segundo álbum dos Racioanais MC’s, 
lançado pelo selo da gravadora Cosa Nostra, de propriedade do 
grupo, em dezembro de 1997

• É considerado o álbum mais importante do rap brasileiro. Em 2007, 
ele figurou na 14ª posição da lista dos da Revista Rolling Stone 
Brasil. Em 2015, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, 
presenteou o Papa Francisco com o álbum numa visita ao Vaticano.





O livro - 2018

• Em 2018, o álbum foi incluído pela Comvest (Comissão Permanente 
para os Vestibulares da UNICAMP na lista de obras de leitura 
obrigatória para o vestibular de 2020. Meses depois, a obra virou 
livro, com selo da Companhia das Letras . O livro, de 160 páginas, traz 
fotos inéditas e informações do grupo, e foi lançado no dia 31 de 
outubro.

• O livro, além da transcrição das letras das músicas, apresenta o 
estudo crítico “O Evangelho Marginal dos Racionais MC’S escritor  por 
Acauan Silvério de Oliveira, professor de Literatura da Universidade 
Federal de Pernanbuco.  





O evangelho marginal dos Racionais MC’S 

Segundo o professor de Literatura Brasileira da UFP Acauan Silvério de 
Oliveira, o álbum está estruturado como um culto litúrgico, à maneira 
das igrejas neopentecostais (em forte ascensão nas periferias 
brasileiras na ocasião do lançamento do álbum.)
I – Introdução – Cântico de Louvor
II – Leitura da Gênesis
III – Apresentação do pastor/ MC
IV – Testemunhos e relatos da atuação do diabo (racismo, droga, 
violência, miséria, exclusão) 
V – Epifania : processo de reflexão espiritual e social 



Apreciação crítica 

• “Foi com Sobrevivendo no inferno que a juventude negra e periférica 
se formou. Por causa deste disco muita gente se graduou em 
autoestima e não entrou para a faculdade do crime.”— Sérgio Vaz, 
COOPERIFA

• “O relato não frio, histórico e real da mentalidade que massacra e 
exclui no Brasil.” — Criolo

• "Sobrevivendo no Inferno", título do trabalho, é uma espécie de saga 
de Canudos urbana, pois narra o genocídio diário -por morte morrida 
ou morte matada, como diria o poeta pernambucano João Cabral de 
Melo Neto. – Xico Sá



MANO BROWN EDY ROCK KL JAY ICE BLUE



As faixas do álbum / letras do livros
1- Jorge da Capadócia
2- Gênesis ( Intro)
3 -Capítulo 4, versículo 3
4 – Tô ouvindo alguém me chamar
5- Rapaz Comum
6- ... ( instrumental) 
7- Diário de um detento
8- Periferia é periferia ( em qualquer lugar)
9- Qual Motivo vou acreditar
10 -Mágico de OZ
11- Fórmula mágica da paz
12- Salve



Jorge da Capadócia 

• Música de Jorge Ben : adaptação da Oração de São Jorge, que no 
sincretismo religioso afro-brasileiro é Ogum, o orixá da metalurgia e 
da guerra. 

• Sua invocação é Ogunhê!
• A presença desta música/oração no início do álbum supõe um pedido 

de proteção/invulnerabilidade para o rapper/devoto enfrentar os 
perigos da vida. 

• É possível associar o mal e os inimigos do eu-lírico como a violência 
policial, o tráfico, o abuso de drogas, as misérias da periferia, a prisão 
e o caminho sem volta do crime.   



Gênesis 

• Deus fez o mar, as árvore, as criança, o amor
O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as arma, as bebida, 
as puta
Eu?! Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um 
sentimento de revolta
Eu tô tentando sobreviver no inferno.

• Declaração de fé e coragem frente aos  perigos mundanos.



Capítulo 4, versículo 3 
• Referência à estrutura bíblica em sua divisão. Pode-se também 

associar à quarto trabalho do grupo (depois de um álbum e dois Eps). 
O versículo refere-se, de forma metalinguística, à terceira música do 
álbum.  

• Apresentação de estatísticas que denunciam o genocídio e a exclusão 
do povo negro no Brasil “ a cada quatro pessoas mortas pela polícia 
três são negras” (...) “nas universidades brasileiras apenas 2% dos 
alunos são negros”

• Apresenta-se aqui o “Bandido do céu”, messias negro e suburbano 
que mobiliza a periferia a lutar contra a opressão “ sou apenas um 
rapaz / latino americano/apoiado por mais de cinquenta mil manos”



“Meu estilo é pesado e faz tremer o chão
Minha palavra vale um tiro eu tenho muita munição
Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além
E tem disposição pro mal e pro bem
Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico
Juiz ou réu, um bandido do céu
Malandro ou otário, quase sanguinário
Franco atirador se for necessário
Revolucionário, insano ou marginal
Antigo e moderno, imortal
Fronteira do céu com o inferno
Astral imprevisível, como um ataque cardíaco no verso
Violentamente pacífico, verídico
Vim pra sabotar seu raciocínio
Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo (...)”





Tô ouvindo alguém me chamar

• Narrativa da experiência de vida do eu-lírico que junto com Guina, o 
seu mentor na vida criminosa, ascende de jovem pobre para um 
ladrão respeitado e poderoso. 

• O eu-lírico, todavia, é acusado injustamente de ter delatado o mestre 
e parceiro, vindo a ser assassinado por conta desta falsa acusação.

• É possível perceber ao longo do relato o desconforto e o 
arrependimento do eu-lírico em relação à sua opção pelo crime. Esta 
condição, por sua vez, é recorrente na periferia e surge muitas vezes 
como única alternativa de sobrevivência diante das mazelas sociais e 
do racismo  



Essa noite eu resolvi sair
Tava calor demais, não dava pra dormir
Ia levar meu canhão
Sei lá, decidi que não
É rapidinho, não tem precisão
Muita criança, pouco carro, vou tomar um ar
Acabou meu cigarro, vou até o bar
(...) 
Tem uns baratos que não dá pra perceber
Que tem mó valor e você não vê
Uma pá de árvore na praça
As criança na rua
O vento fresco na cara
As estrela
A lua



Rapaz Comum

• Nota-se a relação entre o clima tenso base musical com o caráter 
agressivo da letra que atenta de forma contundente para violência 
que assola e devasta os jovens negros periféricos.

• “Click, cleck, bum” é a onomatopeia de uma pistola 9mm sendo 
carregada e disparada. Percebe-se que o eu-lírico está narrando os 
últimos instantes de sua vida, enquanto se esvai em sangue e lamenta 
sua condição de estatística, ou seja, mais um jovem negro morto por 
arma de fogo. 

• Denúncia contundente da violência policial contra a população pobre.



Nove milímetros de ferro.
Cusão! otário! que porra é você?
Olha no espelho e tenta entender
A arma é uma isca pra fisgar.
Você não é polícia pra matar!
É como uma bola de neve.
Morre um, dois, três, quatro.
Morre mais um em breve.



Diário de um detento
• Escrita em parceria com Jocenir,  ex-detento da Casa de Detenção do 

Carandiru
• Relato original, verossímil e impactante do Massacre do Carandiru (1992), 

ocasião em que a tropa de choque da polícia do Estado de São Paulo 
exterminou (pelo menos) 111 presos para contar uma rebelião no Pavilhão 
9 da penitenciária, que abrigava, em sua maioria, réus primários e jovens 
detentos

• A narrativa se faz em primeira pessoa de forma subjetiva e detalhista, a 
partir da perspectiva de um detento que registra a vida no maior presídio 
da América do Sul e relata os instantes que precedem massacre 

• Este rap possui é também uma importante fonte documental visto que o 
presídio foi implodido e a maioria do protagonistas desta tragédia já não 
está mais viva.

• Este “diário” ritmado com várias referências cristãs foi ouvido pelo Papa 
Francisco durante uma visita ao Brasil





Cadeia? Claro que o sistema não quis
esconde o que a novela não diz
ratatatá, sangue jorra como água 
do ouvido, da boca e nariz
O Senhor é meu pastor...perdoe o que seu filho fez
morreu de bruços no salmo 23

sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro 
vai pegar HIV na boca do cachorro
cadáveres no poço, no pátio interno
Adolf Hitler sorri no inferno
(...) Ratatatá, Fleury e sua gangue
vão nadar numa piscina de sangue





Periferia é periferia (em qualquer lugar) 
Este rap elenca características comuns à todas periferias brasileiras 
(quebradas): violência, abuso de álcool e drogas, delinquência, 
desemprego, mazelas e outras tantas tragédias.
É importante ressaltar que o álbum Sobrevivendo no Inferno estimulou 
a união das periferias paulistanas, paulistas e brasileiras, dada a 
identificação pelo reconhecimento de um contexto comum aos bairros 
pobres do Brasil. Vários bairros periféricos rivalizavam entre si por 
motivos diversos. A música dos Racionais possibilitou uma aproximação 
entre as diversas quebradas e ajudou a definir o rap como um forte 
movimento político e social.



"Cuidado senhora, tome as rédias da sua cria"
Porque chefe da casa trabalha e nunca está
Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar
O trabalho ocupa todo o seu tempo
Hora extra é necessário pro alimento
Uns reais a mais no salário
Esmola de patrão, cuzão milionário
Ser escravo do dinheiro é isso, fulano
Trezentos e sessenta dias por ano, sem plano
Se a escravidão acabar pra você
Vai viver de quem? Vai viver de quê?





O Mágico de OZ

• Rap que trata do paradoxo da esperança, pois evoca Deus para resolver a 
violência e a miséria da periferia e ao mesmo tempo parece duvudar que 
isso possa vir a acontecer.  

• Após uma avaliação  das injustiças cometidas nas periferias brasileiras -que 
por sua vez reproduzem o que ocorre em outras  esferas do poder no Brasil 
- o rapper Edy Rock reitera sua esperança na transformação da realidade, 
ainda que por meio da alusão intertextual ao Mágico de Oz.

• O Mágico de Oz  (1939)  e foi a primeira obra cinematográfica colorida por 
Technicolor – daí a sugestão de uma nova possibilidade de vida para as 
regiões onde predomina a cor cinza das casas e o vermelho do sangue  
derramado nas tragédias cotidianas.  No filme a protagonista Dorothy 
busca um mundo de fantasia colorida para refugiar-se de sua realidade  
monocromática. 



Se diz que moleque de rua rouba
O governo, a polícia no Brasil, quem não rouba?
Ele só não têm diploma pra roubar
Ele não se esconde atrás de uma farda suja
É tudo uma questão de reflexão, irmão
É uma questão de pensar
(...)
É preciso eu morrer pra Deus ouvir minha voz
Ou transformar aqui no Mundo Mágico de Oz



A formula mágica da paz

• Evoca, no encerramento do álbum, a união das periferias, 
considerando também suas consciências e peculiaridades ( “cada 
lugar um lugar/ cada lugar uma lei”)

• A letra do rap estimula o jovem negro a encontrar sua própria fómula
da paz, visto que este processo deve ocorrer inicialmente de  
individual para que atinja um plano coletivo e social. A música que 
encerra o álbum apregoa a transformação do sujeito periférico em 
um agente transformador da vida na periferia



Mas, aí, minha área é tudo o que eu tenho
A minha vida é aqui e eu não preciso sair
É muito fácil fugir, mas eu não vou
Não vou trair quem eu fui, quem eu sou
Eu gosto de onde eu 'to e de onde eu vim
Ensinamento da favela foi muito bom pra mim



Salve
Encerra o “ritual litúrgico”  do álbum, que se inicia com uma oração, 
exalta as estatísticas de sua tragédia suburbana, documenta seu 
cotidiano sangranto e preconiza o “bandido do céu”, ou seja, o rapper 
movido por fé e amor, que utiliza rima como uma arma em um difícil  
guerra em busca da paz. 

A enumeração das quebradas brasileiras , por sua vez, sacramenta a 
união das periferias em torno de um ideal comum de paz.

O “salve” ( recado, saudação) se encerra com exaltação de Jesus Cristo 
descrito como um negro pobre que sofreu as mais diversas formas de 
violência e injustiça. 



Se liga aí, Jardim Evana, Parque do Engenho, Gerivá
Jardim Rosana, Pirajussara, Santa Tereza
Vaz de Lima, Parque Santo Antônio, Capelinha, João Morá
Vila Calu, Branca Flor, Paranapanema, Iaracati
Novo Oriente, Parque Arariba, Jardim Ingá, Parque Ipê
Pessoal da Sabin, Jardim Marcelo, Cidade Ademar, Jardim São Carlos
Jardim Primavera, Santa Amélia, Jardim Santa Terezinha
Jardim Miriam, Vila Santa Catarina, aí Vietnã
Cocáia, Cipó, Colônia, Campanário em Diadema
Calux em São Bernardo, Vila Industrial em Santo André
Bairro das Pimentas, Brasilândia, Jardim Japão
Jardim Hebrom, Cohab 1, Cohab 2, São Mateus
Itaim, Cidade Tiradentes, Barueri, Cohab de Taipas
Mangueira, Borel, Cidade de Deus, e aê DF, Expansão
P Norte, P Sul, e aê Pessoal do Sul, Restinga
E aê Quebradas, Zona Noroeste, Santos, Radio Favela, BH



Eu acredito na palavra de um homem de pele 
escura, de cabelo crespo
Que andava entre mendigos e leprosos 
pregando a igualdade
Um homem chamado Jesus, só ele sabe a 
minha hora
Aí ladrão, tô saindo fora, paz



PAZ
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