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PELO   TELEFONE 
Donga / Mauro de Almeira 

Bahiano (1916); Martinho da Vila (Origens - 1973) 

 

Tonalidade original: LA maior 
 
 
INTRO:  C  Am  Dm  G7   (2x) 
 
C                            Am               Dm 
   O chefe da folia pelo telefone manda lhe avisar  
                            G7              C 
Que com alegria não se questione para se brindar 
(2 Vezes) 
 
(ou:  
O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar 
Que na Carioca tem uma roleta para se jogar) 
 
 
C                                G7       
Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás ó rapaz 
G7                            C 
Ai, ai, ai, fica triste se és capaz, e verás 
(2X) 
 
INTRO:  C  Am  Dm  G7   (2x) 
 
 
 
   C           Dm          G7             C 
Tomara que tu apanhes, pra nunca mais fazer isso  
    Am           Dm         G7            C 
Roubar amores dos outros e depois fazer feitiço 
(2 Vezes) 
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          F/A 
Olha a rolinha (Sinhô, Sinhô) 
          C 
Se embaraçou (Sinhô, Sinhô) 
        G7 
Caiu no laço (Sinhô, Sinhô) 
          C 
Do nosso amor (Sinhô, Sinhô) 
             F/A 
Porque este samba (Sinhô, Sinhô) 
           C 
É de arrepiar (Sinhô, Sinhô) 
          G7 
Põe perna bamba (Sinhô, sinhô) 
            C 
Mas faz dançar 
 
 
INTRO:  C  Am  Dm  G7   (2x) 
 
 
C                               Am             Dm 
   O peru me disse se o morcego visse não fazer tolice 
                             G7               C 
Que eu não saísse dessa esquisitice de disse-não-disse 
(2 Vezes) 
 
 
C                            G7       
Ai, ai, ai, aí está o canto ideal, triunfal 
G7                           C 
Ai, ai, ai, viva o nosso carnaval sem rival 
(2 Vezes) 
 
     C                Dm 
Se quem tira o amor dos outros 
     G7             C 
Por Deus fosse castigado 
  Am             Dm 
O mundo estava vazio 
      G7        C 
E o inferno habitado 
(2 Vezes) 
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          F/A 
Queres ou não (Sinhô, Sinhô) 
           C 
Vir pro cordão (Sinhô, Sinhô) 
        G7 
É ser folião (Sinhô, Sinhô) 
        C 
De coração (Sinhô, Sinhô) 
             F/A 
Porque este samba (Sinhô, Sinhô) 
           C 
É de arrepiar (Sinhô, Sinhô) 
          G7 
Põe perna bamba (Sinhô, Sinhô) 
            C 
Mas faz gozar 
 
 
 
Pelo Telefone  é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil 
segundo a maioria dos historiadores da música brasileira; criação 
coletiva de autoria controversa, a composição ganhou a assinatura de 
Ernesto dos Santos, mais conhecido como DONGA, e do jornalista MAURO 
DE ALMEIDA. Foi registrada em 27 de novembro de 1916 como sendo de 
autoria apenas de Donga — que mais tarde incluiu Mauro como parceiro 
— e concebida em um famoso terreiro de candomblé daqueles tempos, a 
casa da TIA CIATA, frequentada por grandes músicos da época.  
 
Por ter sido um grande sucesso e devido ao fato de ter nascido em 
uma roda de samba, de improvisações e criações conjuntas, vários 
foram os músicos que reivindicaram a autoria da composição. A 
melodia, originalmente, intitulava-se Roceiro e foi uma criação 
coletiva, com participação de JOÃO DA BAIANA, PIXINGUINHA, CANINHA, HILÁRIO 
JOVINO FERREIRA e SINHÔ, entre outros. 
 
Segundo depoimento de Donga para o Museu da Imagem e do som (MIS - 
SP), “O Chefe da Polícia… foi uma paródia feita pelos jornalistas de 
A Noite”. Repórteres do jornal tinham, em 1913, posto uma roleta no 
Largo da Carioca, para demonstrar a tolerância da polícia com o jogo. 
Em abril de 1913, o chefe de polícia do Rio de Janeiro havia declarado 
que o jogo permaneceria liberado “até que o governo resolvesse o 
contrário". 
 
(fonte: http://wikipedia.org)  
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