
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO FORMAL 
DA RIMA JOTABÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



2 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO FORMAL 
DE COMPOSIÇÃO DE POEMAS ESTRÓFICOS EM RIMA JOTABÉ 
 
A Rima Jotabé é uma nova forma neoclássica de compor poemas estróficos 

para enaltecer ainda mais o mundo da poesia, no âmbito da poética mundial. 
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NOTA DO CRIADOR DA RIMA JOTABÉ 
 
A Rima Jotabé, ou apenas poemas Jotabé, são uma nova estrutura estrófica 

neoclássica, com a qual poder compor poemas no mais puro estilo clássico, com uma 
arquitetura nova, sólida e preestabelecida, com a qual desejo depositar meu grãozinho 
de areia na imensa praia das composições clássicas, e com ele, se for possível, 
enaltecer ainda mais a poesia e a poética mundial, pois todos os aspectos da vida, na 
medida em que o tempo transcorre, têm evoluído tentando sempre superar-se em 
todos os aspectos e preceitos, ou melhor, ampliando novos horizontes até outros 
aspectos e acepções, exceto a composição de poesia clássica, a qual não tem variado 
em excesso nos últimos séculos, assim todo poeta que decide escrever com uma 
métrica e rima preestabelecida, sempre têm que recorrer às mesmas conhecidas 
estruturas e estrofes... Até agora, pois a Rima Jotabé vem a ser este oásis onde se 
pode beber dessa água fresca que sempre nos oferece a poesia. 

 
Exmo. Sr. Mósen. 
Juan Benito Rodríguez Manzanares 
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A RIMA JOTABÉ 
 

SOBRE O NOME 
 

O nome da Rima Jotabé vem a ser o epônimo criado pela união escrita das 
duas iniciais do nome do criador da rima, J. B. Juan Benito, dando como nome, 
Jotabé, a qual acrescentada à palavra Rima, dando a entender desde a primeira vista, 
que se trata de um novo sistema rimado para compor poesia. Sendo este processo de 
utilizar o nome do autor ou algum derivado dele como nome da estrutura poética, foi 
muito utilizado em todas as épocas e em todos os campos das artes e das ciências. 

Citarei como exemplo deste compromisso de utilizar o nome do descobridor, 
inventor ou criador, ou uma derivação do mesmo, a Vicente Espinel, poeta que 
estabeleceu a forma definitiva da rima para compor as décimas, pondo seu nome a 
esta composição, chamando-as de Espinelas, Da mesma forma as coplas de pé 
quebrado são conhecidas pelo nome de Manriquenas, por ter sido utilizada e 
popularizada pelo poeta Jorge Manrique em sua obra, Coplas, sendo reconhecido 
mundialmente por isso. Por último, citar o exemplo dos versos alexandrinos e sua 
complexa maneira de composição, cuja descrição se deve ao poeta Alexandre de 
Bernay. 

À margem da poética teríamos exemplos do antedito com Rudolf Christian Karl 
Diesel, inventor dos motores Diesel que levaram seu nome. James Watt deu seu nome 
à unidade de potência ativa chamada Watts. O Henrique Rudolf Hertz deu o nome 
Hertz à unidade de frequência do Sistema Internacional de Unidades. 

Assim, os poemas estróficos Jotabé levam as iniciais de seu criador, Juan 
Benito. 
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 DEFINIÇÃO DA RIMA JOTABÉ 

OU SIMPLESMENTE, DEFINIÇÃO DOS JOTABÉ 
 
A Rima Jotabé, ou apenas poemas Jotabé, são poemas estróficos compostos, 

em sua forma básica, por 11 versos hendecassílabos que utilizam rima consonante, 
divididos em quatro estrofes. Até então não há descrito nem admitidos os poemas 
Jotabé com rima assonante, e evidentemente não são admitidos os poemas Jotabé 
com rima livre, pois ferem a essência da estrutura estrófica. 

Bem como, também não são admitidos os poemas Jotabé com métrica livre, 
pois essa estrutura está baseada em uma métrica definida para todos os versos que a 
compõem, podendo variar esta métrica entre duas e dezesseis sílabas. 
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 A ESTRUTURA DA RIMA JOTABÉ 
 

A estrutura básica (das rimas) dos poemas estróficos Jotabé é a seguinte.  
 

A; A / B; B; B; B / C; C / A; B; C;  
 
 A primeira vez que se definiram os poemas Jotabé, em 2009, foram com 
versos hendecassilábicos, e só por isso a estrutura básica é com os versos da Arte 
Maior ou hendecassilábicos, mas na atualidade, como veremos mais adiante, também 
é admitido os versos alexandrinos e os de Arte Menor; 
 

a; a; / b; b; b; b; / c; c; / a; b; c; 
 

Abrindo todo um amplo leque de possibilidades de composição em Rima 
Jotabé. 
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 DESCRIÇÃO DA RIMA JOTABÉ 
 

Os poemas estróficos Jotabé são compostos por quatro estrofes segundo a 
seguinte ordem, definição e estrutura: 

A primeira estrofe é um dístico com rima emparelhada; 
A segunda estrofe é um corpo monorrimo de quatro versos, tomando como 

base a maneira como se estruturava e realizava a composição poética chamada 
Cuaderna Via ou Tetrástrofo monorrimo, salvo que nestas composições se utiliza 
sempre o verso alexandrino. 

Também se utiliza uma estrutura similar de versos de igual rima nos Zéjeles, 
salvo que nesta centenária composição, os versos utilizados eram de arte menor. 
Ficando o corpo monorrimo dos Jotabé no ponto intermédio entre ambos os dísticos, 
pois os poemas Jotabé básicos e primários, os que primeiro se descreveram, como 
citado anteriormente, estão compostos com versos hendecassilábicos.  

A terceira estrofe é o segundo dístico com rima emparelhada. 
A quarta estrofe é realmente a alma dos Jotabé, pois é uma nova estrofe, uma 

estrofe totalmente nova ainda não utilizada na poética mundial, o Terzo, que é uma 
estrofe verdadeiramente inovadora que na continuação se explica. Deve-se comentar 
que dentro de um mesmo poema Jotabé, não pode haver uma mesma rima entre as 
três primeiras estrofes, pois nesse caso o Terzo final teria dois versos que rimariam da 
mesma maneira, perdendo o Terzo a alma que o caracteriza e a sonoridade na hora 
de declama-lo e inclusive na hora de lê-lo. 
 

Exemplo de rima não admitida: 
 
Emparelhada; –or 
Corpo monorrimo; -ama 
Emparelhada; -or 
 

Da mesma maneira, se reconhece que a vogal temática nas rimas das três 
primeiras estrofes tampouco seja a mesma pelo mesmo motivo citado anteriormente, 
pois a musicalidade do poema se reduziria drasticamente. 
 

Exemplo de rima não reconhecida: 
 
Emparelhada; -ida 
Corpo monorrimo; -ina 
Emparelhada; -elo 
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O TERZO 
 

O Terzo é um terceto, mas que não rima como ocorre habitualmente nos 
tercetos convencionais, pois que ele tem uma maneira inovadora e engenhosa, sendo 
o Terzo realmente que dá aos poemas Jotabé sua característica diferente e 
diferenciadora de todas as demais estruturas estróficas em todo âmbito da poesia 
mundial. 

O terceto chamado Trezo rima da seguinte maneira: O primeiro verso do Terzo 
rima com o primeiro dístico do poema Jotabé. O segundo verso do Terzo rima com o 
corpo monorrimo central do Jotabé. E o terceiro verso do Terzo rima com o segundo 
dístico emparelhado do Jotabé, fazendo este Terzo de união ou concatenação entre o 
final do poema, o princípio e o centro do mesmo, dando este extremo grande 
significação de conjunto aos poemas Jotabé. 

Esta estrutura dos Jotabé e seu Terzo final que une todo o poema em si, é uma 
total novidade na poética mundial de todos os tempos, pois nunca foi utilizada no 
campo da composição poética, nada parecido, constituindo todo um desafio para os 
poetas que queiram e um novo mundo de possibilidades para que os poetas que 
desejam compor poesia com um ar fresco em vez do clássico. 

Esta estrutura oferece a complexidade somada de que em um mesmo poema 
se deve rimar com igual rima cinco versos, o corpo monorrimo com seu 
correspondente verso do Terzo, mas, é neste final onde o ofício do poeta deve agregar 
valor e utilizar suas artes mais hábeis, para que o poema soe agradável aos ouvidos. 
 

Exemplo de poema em Rima Jotabé: 
 
As águas do mar murmuram poemas... 
 
(Jotabé) 
 
As águas do mar murmuram poemas, 
rolam nas praias cantigas supremas. 
 
As águas do mar declamam poesia 
mensagem de tristeza e de alegria 
que nunca cessa, nunca silencia, 
e o vento faz o coro em harmonia. 
 
Ao longe o horizonte se compraz 
e ouve tudo e adormece em paz. 
 
O horizonte se cala a ouvir poemas, 
palavras que o mistério nos envia, 
mistério dos poemas que o mar faz. 
 
 
Decio Romano 
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 COMPOSIÇÃO DOS  

POEMAS ESTRÓFICOS JOTABÉ 
 
Os pilares de todo poema clássico são a métrica, a rima e a acentuação 

fonética. 
A acentuação fonética, e não são poucos os poetas que tem prescindido dela, 

substituindo-a pelo chamado ritmo interno dos versos, não porque os versos que 
possuem a perfeita acentuação fonética não possuem um ritmo interno melodioso, 
cadencioso e agradável, sob todos os aspectos nas composições poéticas que o 
utilizam, senão porque como comentarei em breves palavras, a acentuação fonética, é 
o primeiro que todo poeta sacrifica em favor da rima e a métrica, pois estes dois 
pilares, dos três mencionados, são os que realmente marcam a poética mundial, e são 
os realmente intocáveis na poesia clássica de todos os tempos. 

Devo dizer que um poema com uma acentuação correta, é muito agradável ao 
ouvido, ainda que em certas ocasiões, a acentuação fonética chamada Simétrica, 
pode chegar a ser certamente monótona, pois a acentuação dos versos recai em 
todos os vocálicos pares, produzindo um sobe e desce na modulação da voz do leitor 
ou declamador do poema que pode chegar a ser certamente repetitivo.  

O ritmo interno dos versos geralmente está associado à acentuação fonética 
dos mesmos, assim a composição dos versos dos poemas estróficos Jotabé, seguem 
as mesmas normas de acentuação fonética existentes na preceptiva poética para 
todos os versos com suas diferentes medidas (octossílabos, hendecassílabos, 
alexandrinos,,,), pois por extensão na poética mundial, todas as métricas dos versos, 
independentemente do poema que as acolha, devem cumprir as mesmas diretrizes 
fonéticas. 

Todos nós sabemos que a acentuação simétrica, é com diferença, a mais 
musical de todas as acentuações que se podem aplicar aos versos, porém, às vezes 
também todos nós sabemos que, mesmo sendo a mais monótona, como comentava 
no parágrafo anterior, também é, e com diferença, a mais complexa de realizar, e 
segundo alguns autores, a que também cansa mais o ouvido. Essa acentuação 
fonética simétrica, e todas as demais existentes, se podem utilizar na composição de 
qualquer das variantes dos poemas Jotabé. 

Mas, mesmo apesar disso e sabendo das bondades das acentuações 
fonéticas, para os versos nos poemas estróficos Jotabé, deixo este extremo de 
acentuação fonética nas mãos do bom senso do poeta que realiza os poemas, dado 
que ao introduzir acavalamentos, paradas entre os versos ou a própria maneira de 
entender do rapsodo que o está declamando, ou o leitor de poesia que estiver lendo, a 
acentuação fonética é o primeiro dos três pilares básicos da composição clássica de 
poemas que se sacrifica na intensão de uma declamação ou leitura coerente do 
poema. 

Porém do que não pode carecer os versos dos poemas Jotabé, e por extensão 
nenhuma outra maneira de compor poesia, é de musicalidade, pois a musicalidade 
interna dos versos é realmente o que vai dotar de ritmo e beleza aos versos e com 
isso, ao poema. 

 
Assim então uniria o ritmo (mais que a acentuação fonética) à musicalidade 

interna dos versos em si mesmos e no resultado final da composição poética uma vez 
recitada ou lida, a qual deve ser agradável ao ouvido e doce em sua leitura e 
recitação. 

Aqui quero anotar que os maiores poetas de toda a história, entre os que posso 
citar Marqués de Santilllana, Amado Nervo, Francisco Petrarca, Fernando Pessoa, 
Luis de Gôngora, Francisco de Quevedo, Manuel Machado, Rubén Darío, Antonio 
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Machado, Gustavo Adolfo Bécquer e muitos outros poetas da poética mundial, tem 
sacrificado a acentuação fonética, preestabelecida pela preceptiva poética, em seus 
versos de qualquer métrica na busca de uma musicalidade interna neles, que sempre 
tem embandeirado seus mais belos poemas.  

Com respeito à rima, outro dos pilares da poesia clássica, os poemas Jotabé 
sempre devem ser de rima consonante, não sendo válidos os poemas Jotabé em rima 
assonante, e evidentemente, no podem existir poemas Jotabé com rima branca (sem 
rima), pois perderia toda a sua estrutura e a alma dos poemas Jotabé, pois o Terzo 
não teria razão de ser por não ter que rimar nada com nada, já que como já foi 
comentado anteriormente, o Terzo é uma parte fundamental e a estrutura 
diferenciadora dos poemas Jotabé. 

Nos poemas estróficos Jotabé, nenhuma das três primeiras estrofes pode 
acabar utilizando a mesma combinação de consoantes e vogais para efetuar a rima 
consonante, pois deste modo também se perderia o efeito do Terzo. Também é 
recomendável, pois dota de mais musicalidade ao poema, que vogal temática da 
palavra que efetua a rima, quer dizer, a vogal tônica da palavra com que se efetua a 
rima, seja diferente nas três primeiras estrofes, para que o efeito no Terzo final seja 
brilhante e diferente. (Os dois últimos parágrafos já foram comentados anteriormente, 
porém é importante voltar a comenta-los).  

Com respeito à métrica, os Jotabé básicos, como já comentei, são versos de 
11 sílabas métricas, sendo sua contagem a preestabelecida para todo tipo de versos, 
nos que entram em jogo todas as artes e recursos poéticos da preceptiva poética, 
como as sinalefas, hiatos, diéresis, sinéresis, e todos os recursos gramaticais da 
língua em que estão escrevendo. 

Os poemas estróficos Jotabé, se regem por completo pelas normas 
preestabelecidas da preceptiva poética da língua na qual se componham das 
acepções poéticas e literárias, e de todas as figuras poéticas e retóricas que possam 
existir no âmbito da poética mundial para toda a composição poética.  

Os poemas estróficos Jotabé podem ir somando-se um ao outro sem nenhum 
tipo de problema, sendo o número deles aquele que o poeta estimar oportuno para 
poder completar a ideia que deseja transmitir em seu poema, sempre seguindo a 
maneira de sua composição e siga sucedendo um Jotabé completo, com suas quatro 
estrofes, um após o outro com seus onze versos e sua estrutura preestabelecida, 
dando lugar a poemas mais extensos, compostos por dois, três, quatro... quinze, 
dezesseis... ou mais Jotabé. Como as quatro estrofes dos poemas Jotabé devem ir 
separadas por uma linha em branco, como geralmente se faz com todos os poemas 
estróficos, quando vão unindo vários poemas Jotabé um após o outro, entre eles deve 
haver duas linhas de separação, para deixar claro e patente, onde acaba um e 
começa o seguinte, apenas com um breve olhar. 

Como veremos mais adiante na secção Outras modalidades de Jotabé, 
teremos a composição chamada Jotabeí, que faz referência a uma composição de 11 
poemas Jotabé que como acabamos de ler, tem seu próprio nome.  
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O ESTRAMBOTE 
 

Como qualquer composição estrófica, os poemas Jotabé admitem o uso do 
estrambote, da forma preestabelecida na preceptiva poética, para ser utilizado em 
composições de onze e oito sílabas métricas, ou outras métricas, acrescentando em 
modo e forma igual a que teria qualquer outra composição estrófica.  

Nas composições de versos hendecassílabos, o primeiro verso do estrambote 
deve ter sete sílabas métricas e deve coincidir em rima com o último verso do Terzo, e 
os outros dois versos do estrambote, de onze sílabas métricas, devem formar um 
dístico, que não deve coincidir em rima com nenhuma das estrofes anteriores do 
Jotabé ao qual acompanha. 

Na composição de versos octossílabos, o primeiro verso do estrambote deve 
ter quatro sílabas métricas e deve coincidir em rima com o último verso do Terzo, e os 
outros dois versos do estrambote, de oito sílabas métricas, devem formar um dístico 
que não pode coincidir em rima com nenhuma das estrofes do Jotabém ao qual 
acompanha.  

Nas composições de versos alexandrinos, o primeiro verso do estrambote deve 
ter sete sílabas métricas e deve coincidir em rima com o último verso do Terzo, e os 
outros dois versos do estrambote, de quatorze sílabas métricas seguindo as normas 
de composição dos versos alexandrinos, devem formar um dístico, que não deve 
coincidir em rima com nenhuma das estrofes do Jotabéa ao qual acompanha.  
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 OUTRAS MODALIDADES DE JOTABÉ 
 
 O JOTABEÍ 
 

Um poema estrófico Jotabé são onze versos hendecassilábicos de rima 
consonante, porém ao compormos um poema mais extenso que este, composto a sua 
vez por onze poemas Jotabé, então nos deparamos com o Jotabeí, sendo a chamada 
Composição Redonda dos Jotabé, pois seria uma sequência de onze Jotabé, com o 
qual obtemos um poema de 11 jotabé, de 11 versos em cada um por sua vez de 11 
sílabas métricas cada verso.  
 
 O JOTABÉM 
 

É um poema Jotabé em arte menor, o qual segue todas as especificações 
expostas para o poema Jotabé, mas com a diferença de que são compostos por 
versos de Arte Menor, ou seja, de 8 sílabas métricas ou menos. 

Ainda que se possa compor um Jotabém tetra silábico ou de qualquer métrica, 
os Jotabém puros, são os compostos por 8 sílabas métricas. Os Jotabém que não 
sejam de 8 sílabas métricas, e por extensão, todos os Jotabé que não sejam de 8, 11 
ou 14 sílabas métrica, que tem um nome próprio, nomeiam-se pelo número de sílabas 
que tenham. 

 
Exemplo: Jotabém dissílabo, Jotabé tridecassílabo. 

 
 O JOTABEÍM 
 

Da mesma forma que os Jotabeí, esta seria a realização de poemas mais 
extensos, compostos com 11 poemas Jotabém. 

Esta seria a Composição Ovoide, do Jotabé, pois estaria composto por uma 
sequência de 11 Jotabém de 11 versos cada um, e de 8 sílabas métricas cada verso. 
Em sua versão pura do Jotabém. 
 
 O JOTABÉA 
 

É um poema Jotabé composto com versos alexandrinos, seguindo as normas 
de composição dos mesmos, e que segue todas as especificações expostas para o 
poema Jotabé.  
 
 O JOTABEÍA 
 

Da mesma forma que os Jotabeí, seria a realização de poemas mais extensos 
compostos por 11 poemas Jotabéa. 

Esta seria a Composição Quadrada do Jotabé, pois estaria composto por uma 
sequência de 11 Jotabéa de 11 versos cada um, e de 14 sílabas métricas cada.  
 
 SOBRE OUTRAS MÉTRICAS NOS JOTABÉ 
 

Até a data da redação desta nova versão da Documentação Formal da Rima 
Jotabé, julho de 2016, tem se descrito três métricas básicas que serão tomadas como 
as métricas puras dos Jotabé, a saber. 

11 Sílabas métricas para os Jotabé, em sua mais pura expressão. 
8 Sílabas métricas para os Jotabém, básico da Arte Menor. 
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14 Sílabas métricas para os Jotabéa, versos alexandrinos. 
Qualquer outra métrica seria admitida como versão de Arte Maior ou Arte 

Menor, como citado em separado, Jotabém. Assim poderia haver o Jotabé 
eneassílabo em Arte Maior ou tetrassílabo em Arte Menor sem nenhum tipo de 
problema, sempre fica na mão do poeta compor o poema com a métrica que deseja 
utilizar. 

Neste contexto, se poderia citar “Compus um Jotabé dodecassílabo”, para citar 
um novo exemplo. 

Em resumo, sempre que a métrica utilizada não seja octossílaba, 
hendecassílabo ou alexandrina, deve-se incluir junto com Jotabé, Jotabém ou Jotabéa, 
o número de sílabas com que está composto o poema, tendo presente, como já foi 
comentado que a máxima métrica admitida nos poemas Jotabé seria de 16 sílabas 
métricas, e a mínima, evidentemente, seria de duas sílabas métricas. 

 As composições: Redonda, Ovoide e Quadrada, de 11 Jotabé, Jotabém ou 
Jotabéa seguidos, tão somente seriam os Jotabé compostos pelas métricas de 11 
sílabas métricas, 8 sílabas métricas e 14 sílabas métricas respectivamente. 
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 MAIS INFORMAÇÕES 
 

Para qualquer comentário, informação ou necessidades diversas, contatar com 
o criador da Rima Jotabé pelo e-mail: jb@juan-benito.com  

Página web pessoal de Juan Benito Rodriguez Manzanares, criador da Rima 
Jotabé. 

 
http://www.juan-benito.com  

 
  

mailto:jb@juan-benito.com
http://www.juan-benito.com/
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 CRÉDITOS 
 

Os poemas Jotabé, em qualquer de suas modalidades, foram definidos pela 
primeira vez em 18 de junho de 2009, às 09:49 da manhã, por seu criador, o poeta, 
escritor, dramaturgo, profesor, Grande Maestre Maior da Ordem Poética-Literária Juan 
Benito e acadêmico estrangeiro da Academia de Letras do Brasil, secção de 
Araraquara, ocupando a cadeira imortal número 20, o Exmo. Senhor Mosén Juan 
Benito Rodriguez Manzanares, na cidade de Valência, Espanha, para a glória da 
poesia. 

 
 
 
Valência em 28 de junho de 2016 


