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RESUMO: A técnica DTW é usada para encontrar o melhor alinhamento possível entre duas sequências temporais
dependentes, pois além de encontrar o melhor alinhamento possível, oferece uma medida de similaridade (Coher &
Malah (1995), Morales & Cordovilla (2012), Fuchs & Hagmüller (2012)). Dessa forma, o objetivo deste estudo é
comparar os contornos de f0 em declarativas, interrogativas totais e parciais em espanhol e espanhol/LE utilizando
DTW. Realizamos a análise acústica e extração dos valores de f0 no Praat de sentenças lidas isoladamente e em
contexto (trecho de narrativa) e aplicamos o algoritmo DTW no programa R. Uma ANOVA de dois fatores mostrou
que a distância é estatisticamente maior em interrogativas totais (p=0,0005) e parciais (p=0,00005) comparadas com
declarativas.  Dessa forma, as declarativas em espanhol e espanhol/LE têm pequena distância normalizada, ou seja,
são mais semelhantes entre si. Por outro lado, interrogativas (totais e parciais) têm distâncias maiores, o que significa
menor similaridade entre as curvas das interrogativas em espanhol e espanhol/LE. O contexto de leitura não
influenciou a distância entre as curvas. Este estudo mostrou que DTW é uma técnica eficaz para comparar contornos
de diferentes falantes e que, além disso, utilizam variantes distintas do espanhol (língua materna e estrangeira), pois
fornece uma medida objetiva da distância entre esses contornos. Uma vantagem dessa técnica é que ela permite
resolver de maneira simples tanto as diferenças no alinhamento com as sílabas como as diferenças de tempo dos
contornos sendo possível comparar enunciados proferidos mais lentamente com outros realizados mais rapidamente.
PALAVRAS-CHAVE: entoação; espanhol/LE; Dynamic Time Warping.

1. INTRODUÇÃO

O DTW é uma técnica bastante conhecida e utilizada em diversas áreas. Foi introduzida
nos anos 1960 e bastante explorada nos anos 1970 nos estudos de reconhecimento de fala (Senin,
2008). É utilizada para encontrar o melhor alinhamento possível entre duas sequências temporais
dependentes seguindo um conjunto de restrições. Tem a vantagem de oferecer uma medida de
similaridade entre duas sequências temporais que são distorcidas de forma não linear. Além
disso, minimiza os efeitos das mudanças e das distorções temporais, pois permite uma
transformação “flexível” das séries temporais. Dessa forma, é possível encontrar as formas
similares entre as duas sequências ainda que cada sequência temporal esteja em fase diferente. A
Figura 1 (Senin, 2008) ilustra os pontos em cada sequencia temporal onde se espera que haja o
alinhamento.
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Figura 1. Séries temporais brutas. As setas indicam os pontos de alinhamento desejáveis.

Dadas duas sequências temporais como as curvas em vermelho e azul da Figura 1, o que
se espera de um alinhamento entre essas duas curvas é que o primeiro vale da curva vermelha
esteja alinhado exatamente com o primeiro vale da curva azul (como mostra a seta) assim como o
primeiro pico da curva vermelha esteja alinhado com primeiro pico da curva azul e assim
sucessivamente. A técnica adotada é capaz de alinhar os picos e vales das duas curvas e por isso
a distância entre elas diminuirá e teremos uma medida que realmente irá refletir a similaridade
entre as duas curvas.

A técnica DTW compara duas sequências temporais dependentes e para isso usa uma
medida de distância local d. Assim, d terá um valor baixo quando as duas sequências forem muito
semelhantes e um valor alto quando as duas sequências forem muito diferentes.  Essa função
também é chamada de função de distância, pois a tarefa do alinhamento ótimo é a de arranjar
todos os pontos da sequencia por meio da minimização da função de custo, ou seja, a tarefa é
encontrar um alinhamento entre as duas sequências temporais que tenha o menor custo global.

Por essa razão, o objetivo deste estudo é comparar as curvas de f0 de enunciados
declarativos, interrogativos totais e parciais em espanhol e em espanhol/língua estrangeira
(espanhol/LE) utilizando o algoritmo DTW (Dynamic Time Warping) como ferramenta para
calcular uma medida de similaridade entre as curvas. O uso dessa técnica se justifica pela
necessidade de encontrarmos uma medida que nos ajude a quantificar as diferenças entre as
curvas de f0 que não se restrinjam unicamente à simples observação das formas das curvas ou a
diferenças de notação fonológica entoacional.

2. METODOLOGIA

2.1 COLETA DE DADOS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS

2.1.1 Sujeitos

Neste estudo foram analisados os dados de uma informante brasileira (G) falante de
espanhol/LE e uma informante espanhola (L). G tem 25 anos, nasceu na cidade de São Paulo e
teve aulas particulares de espanhol ainda no Brasil por quatro meses (de abril de 2010 a setembro
de 2010) com uma professora espanhola de Salamanca. Morou em Madri durante onze meses (de
outubro de 2010 a agosto de 2011) durante a realização de uma Pós-Graduação em fotografia. A
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informante espanhola L tem 22 anos, é estudante universitária, nasceu em Talavera de la Reina e
morou nessa cidade até os 18 anos quando se mudou para Madri. Mora em São Paulo há cinco
meses, pois está fazendo um intercâmbio em uma universidade brasileira. Ambas informantes
não apresentam problemas auditivos e/ou fono-articulatórios.

2.1.2 Corpus

Para este estudo, foi utilizado um texto em espanhol da história “Don Quijote” adaptada
por Augustín Sánchez. O texto escolhido foi o começo do capítulo intitulado “Gigantes con
aspas” que narra o episódio em que Don Quixote tenta lutar contra os moinhos de vento.  A
escolha da obra “Don Quijote” se deu por se tratar de uma obra clássica da literatura universal e,
portanto bastante familiar tanto para os espanhóis quanto para os brasileiros. A partir do trecho
selecionado foram feitas alterações para que o texto contivesse tanto sentenças declarativas
quanto interrogativas totais e parciais com tamanhos distintos, ou seja, para que houvesse
sentenças com número variado de palavras. O texto contém 46 sentenças. Dessas, esperava-se
que pelo menos 21 sentenças fossem declarativas, cinco interrogativas e cinco interrogativas
parciais. O texto foi lido pelas duas informantes duas vezes. Para este estudo foi escolhida a
versão lida com mais fluência, ou seja, aquela com menos lapsos de leitura.

Além da leitura do texto, as informantes também leram 32 frases retiradas do texto em
ordem aleatória (três repetições). Para este estudo, utilizamos apenas uma das três repetições das
frases. Assim, o corpus deste estudo piloto é formado por 25 frases lidas isoladamente e as
mesmas 25 frases lidas no texto, totalizando 50 frases para cada informante.

2.1.3 Equipamentos e recursos

Utilizou-se um netbook para a apresentação do texto e das frases a serem lidas pelas
informantes. As gravações foram feitas com um microfone dinâmico Shure e foi utilizada
também uma placa de som da marca Creative. As gravações foram feitas diretamente no
computador através do software PRAAT (Borersma & Weenink, 2009) em formato .wav a
22,050 kHz mono.

2.2 ANÁLISE

Foi utilizado o programa Praat para análise acústica e para a extração dos valores de f0.
Em seguida, utilizamos o programa R (versão 2.15.2) para aplicar o algoritmo DTW e obter a
distância normalizada entre as curvas assim como os gráficos referentes ao alinhamento realizado
pelo algoritmo.

No Praat, primeiramente, aplicamos o script Adjust pitch range proposto por Arantes
(2009) que ajusta automaticamente a gama de f0 na janela do editor de som para melhor
visualização da curva entoacional. Em seguida, aplicamos o script better f0-2012-03-16 (Arantes,
2012) que aperfeiçoa o parâmetro da gama dos valores máximos e mínimos que passam pelo
algoritmo de extração de f0 e fixa os valores encontrados. Utilizamos o procedimento de
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suavização da curva em 8 Hz (função Smooth do Praat) para minimizar os efeitos de variações
micromelódicas da curva e interpolamos de forma linear a curva de f0. Finalmente, extraímos
manualmente os valores de f0 em cada instante de tempo. Finalmente, salvamos o arquivo com os
valores como texto para que pudesse ser lido pelo R. No software R, carregamos o pacote DTW
que está disponível no próprio programa e aplicamos o algoritmo (Giorgino 2009) por meio da
função dtw(x,y, keep.intervals=T) em que x é o vetor de pesquisa ou matriz de custo local e y o
vetor de referência. Em seguida, utilizamos a função normalizedDistance para obter a distância
normalizada e finalmente com função plot do modelo proposto obtivemos as curvas com seus
respectivos alinhamentos. Se o DTW obtido for igual a zero isso significa que as curvas são
idênticas. Assim, quando a distância normalizada está mais próxima ao zero, mais as duas curvas
se assemelham e, da mesma forma, quanto mais distante de zero, mais distintas são as duas
curvas comparadas. Abaixo, apresentamos três exemplos de frases analisadas utilizando o
algoritmo e seus respectivos valores de distância normalizada:

Figura 2: “Comenzó a palpar las paredes buscando la puerta” em espanhol/LE (linha vermelha) e em
espanhol (linha preta). Distância normalizada: 3.2 (Declarativa - leitura frase)
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Figura 3: “¿Ves aquellos gigantes de allí abajo?” em ELE (linha vermelha) e em espanhol (linha preta).
Distância normalizada: 8.9 (interrogativa - total leitura sentença)

Figura 4:”¿Dónde están ellos?” em espanhol/LE (linha vermelha) e em espanhol (linha preta).
Distância normalizada: 20.9 (interrogativa parcial - leitura texto)

Na figura 2, temos uma declarativa relativamente longa com 16 sílabas produzida pela
informante brasileira e pela informante espanhola. Vemos que a distância normalizada obtida foi
de 3.2. Isso significa que é um número relativamente pequeno o que indica grande semelhança
entre as curvas. Ambas as curvas apresentam picos em posições relativamente semelhantes,
embora em momentos distintos. A distância normalizada não se aproxima ainda mais de zero
neste exemplo, pois na curva em espanhol/LE há a presença de um quarto pico que não existe em
espanhol o que diferencia as curvas. Já nas figuras 4 e 5 das interrogativas total e parcial,
respectivamente, vemos que a distância é bem maior (8.9) na interrogativa total e (20.9) na
interrogativa parcial em comparação com a declarativa da figura 2. Na interrogativa total em
espanhol, observa-se um tom alto inicial que vai diminuindo sucessivamente até terminar com
um pico final claramente ascendente já na interrogativa em espanhol /LE observamos o mesmo
movimento de f0 na posição inicial, porém a posição final é completamente diferente, apresenta
um contorno final circunflexo e uma subida pouco pronunciada no final do enunciado. Essas
diferenças se tornam evidenciadas pela distância elevada entre as duas curvas. O mesmo ocorre
de forma ainda mais evidente no exemplo da interrogativa parcial. Nesse exemplo, cada curva
apresenta um movimento distinto, em espanhol há um pico pouco pronunciado e uma subida final
bastante pronunciada na posição final do enunciado já em espanhol /LE o pico está na posição
inicial, porém está em posição muito mais alta e seu movimento é completamente diferente, não
só porque apresenta uma gama tonal maior, mas também porque se estende por mais tempo ao
longo do enunciado. Além disso, a subida final de f0 em espanhol /LE, embora ocorra, não chega
até a metade da subida em espanhol. Todas essas diferenças se refletem na distância normalizada
de 20.95 (quase seis vezes maior que na declarativa).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada uma ANOVA de dois fatores para verificar possíveis diferenças no DTW
em função do tipo de sentença (declarativa, interrogativa total e parcial) e do contexto de leitura
(frase isolada/frase do texto). O gráfico a seguir mostra que a distância obtida pelo DTW é
estatisticamente significativa entre as interrogativas totais e as declarativas (p=0.0005) e entre as
interrogativas parciais e as declarativas (p=0.00005), mas não há diferença estatisticamente
significativa entre as interrogativas totais e as parciais.  Esse resultado mostra que as declarativas
apresentam as distâncias mais baixas o que demonstra a maior semelhança entre as declarativas
em espanhol e espanhol /LE, já as interrogativas tanto totais como parciais apresentam distâncias
maiores, o que revela a existência de aspectos que diferenciam as produções em espanhol e
espanhol /LE.

Figura 5: Two way ANOVA .

A comparação entre o tipo de sentença (declarativa versus interrogativa total e parcial)
teve resultado estatisticamente significativo o que demonstra a maior dificuldade para a falante
brasileira em produzir interrogativas tanto parciais como totais em espanhol.

Além disso, o contexto não influenciou a produção de f0, ou seja, não aumentou ou
diminuiu significativamente a distância entre as curvas de f0 em espanhol /LE e em espanhol
quando as frases foram lidas isoladamente ou lidas no texto. Esse resultado nos encoraja a seguir
trabalhando não apenas com leitura de frases, mas também com contextos mais amplos como a
leitura de textos e possivelmente com produções ainda mais espontâneas.

Nas Figuras 6, 7 e 8 abaixo, são apresentadas as distâncias normalizadas calculadas a
partir do algoritmo DTW. As sentenças estão organizadas de acordo com o número de sílabas que
apresentam. Como se observa na Figura 6, por exemplo, houve grande variação no número de
sílabas das declarativas (de 4 a 50 sílabas). Já nas interrogativas o número de sílabas das
sentenças variou entre 4 e 13 sílabas.
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Figura 6: DTW das sentenças declarativas na leitura das frases isoladas (azul) e no texto (vermelho)

Figura 7: DTW das sentenças interrogativas totais na leitura das frases isoladas (azul) e no texto (vermelho)

Figura 8: DTW das sentenças interrogativas parciais na leitura das frases isoladas (azul) e no texto (vermelho)

As três figuras mostram que nas declarativas e nas interrogativas totais houve uma
tendência a que a distância fosse maior nas sentenças lidas no texto em comparação com as
mesmas sentenças lidas isoladamente, porém nas interrogativas parciais a tendência foi contrária.
Além disso, o DTW tende a ser maior nas sentenças com menor número de sílabas em
comparação com as sentenças mais longas. Essa tendência foi confirmada quando
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correlacionamos o número de sílabas (variável independente) com o DTW (variável dependente).
Os gráficos de dispersão e suas respectivas linhas de regressão demonstram essa tendência:

Figura 9: Gráfico de dispersão das sentenças declarativas lidas isoladamente (à direita) e no texto (à esquerda)

Os gráficos de dispersão acima mostram que nas sentenças lidas isoladamente, o
coeficiente de correlação 0,12 indica uma correlação linear positiva fraca entre o DTW e o
número de sílabas, ou seja, há um pequeno aumento do DTW quando a sentença é mais longa. Já
nas mesmas sentenças declarativas lidas no texto o comportamento é inverso. Nesse caso, o
coeficiente de correlação -0,42 indica correlação negativa moderada, ou seja, quanto maior o
número de sílabas menor será o DTW e, portanto mais a curva de f0 em espanhol /LE da
informante G. se aproxima da curva de f0 em espanhol da informante L.

Figura 11: Gráfico de dispersão das sentenças interrogativas totais lidas isoladamente (à direita) e no texto
(à esquerda)
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Nas interrogativas totais o DTW diminui à medida que o número de sílabas na sentença
aumenta como indicam os coeficientes de correlação moderada -0,69 e -0,51, respectivamente
para sentenças lidas isoladamente e no texto. O mesmo comportamento é observado nas
interrogativas parciais em que há correlação negativa moderada nas frases lidas isoladamente
-0,59 e correlação negativa forte nas frases lidas no texto -0,84.

Figura 12: Gráfico de dispersão das sentenças interrogativas totais lidas isoladamente (à direita) e no texto
(à esquerda)

Os resultados apresentados demonstram uma tendência a que quanto maior for o número
de sílabas de cada enunciado, menor serão as diferenças entre elas as curvas em espanhol/LE e
espanhol, ou seja, mais as sentenças em espanhol/LE são semelhantes às sentenças em espanhol
no que se refere exclusivamente à curva de f0.

A diferença menor entre as curvas em espanhol e espanhol/LE nas sentenças mais longas
pode estar relacionada com fato de que quanto maior a extensão da sentença, maior o número,
não apenas de sílabas tônicas, mas principalmente, de sílabas átonas. Talvez por essa razão haja
mais lugares na sentença em que não há tanta variação de f0. Na Tabela 1 são apresentados os
valores de correlação entre a proporção de sílabas átonas por enunciado e o DTW do enunciado
correspondente:

Tabela 1: Proporção de Sílabas Átonas em cada enunciado

Leitura Tipo Correlação
Sílabas Átonas

Sentença
Declarativa

Int. total
Int. Parcial

-0,32
-0,94
-0,65

Texto
Declarativa

Int. total
Int. Parcial

-0,06
-0,25
0,10
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As correlações negativas entre a proporção de sílabas átonas nas sentenças lidas e o
resultado do DTW indicam essa tendência, ou seja, a de que havendo mais lugares onde não há
variação de f0, a diferença entre os enunciados em espanhol/LE e espanhol seja por essa razão
menor. No entanto, esse padrão não foi tão evidente nas mesmas sentenças lidas no texto que
apresentou correlação baixa nos três tipos de sentença. Por isso, será necessário investigar com
mais detalhes analisando dados de mais sujeitos e um número maior de dados para verificar se
essa tendência se confirma.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mostrou que o DTW é uma técnica muito útil quando precisamos relacionar
curvas de falantes diferentes, pois oferece uma medida objetiva da distância entre as curvas
comparadas. A técnica resolve de forma simples a questão das diferenças de tempo de realização
das curvas já que é possível comparar sentenças pronunciadas mais lentamente com outras
produzidas mais rapidamente, além disso, diferenças de alinhamento em relação às sílabas
também são solucionadas pela técnica. No entanto, uma análise linguística completa a respeito
dos contornos de f0 do espanhol/LE não pode estar unicamente pautada em uma medida global de
semelhança ou diferença, por isso, em estudos posteriores, relacionaremos o DTW com medidas
mais específicas como, por exemplo, o tipo de contorno associado a cada palavra proeminente e
seu alinhamento com o conteúdo segmental. Dessa maneira, conseguiremos obter uma descrição
mais ampla e precisa das características das curvas de f0 nos enunciados declarativos,
interrogativos totais e parciais em ELE.
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