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Teresa da Costa1 
 
 
1. Introdução 
 
 

A aquisição do sistema segmental constitui uma das principais tarefas a 

desempenhar pelas crianças no decorrer do processo de desenvolvimento 

fonológico e tem constituído um foco de análise em diferentes línguas desde 

meados do século XX. Essa análise tem visado descrever a forma como as 

crianças adquirem o sistema sonoro, assim como discutir as pistas que as 

diferentes etapas de desenvolvimento fornecem acerca da organização da 

fonologia das crianças (JAKOBSON 1941/68; CHOMSKY & HALLE, 1968; 

STAMPE, 1969; SMITH, 1973; INGRAM, 1974; MENN, 1978; MATZENAUER, 

1990; KENSTOWICZ, 1994; LLÉO, 1996; FIKKERT, 1994; LEVELT, 1994; 

GOLDSMITH, 1995; LAMPRECHT ET AL. 2004; DOS SANTOS, 2007, entre 

outros). 

No que diz respeito ao Português do Brasil (PB), vários estudos têm sido 

efetuados sobre a aquisição do sistema segmental consonântico (MATZENAUER, 

1990; LAMPRECHT ET AL., 2004; MEZZOMO & RIBAS, 2004; OLIVEIRA, 2007; 

MIRANDA, 2007, entre outros). No Português Europeu (PE), a investigação 

específica nesta área é ainda escassa (COSTA, 2010); no entanto, é possível 

estabelecer já algumas correlações entre os padrões de aquisição observados 

nas duas variedades do português. 

Neste artigo, o foco da análise centrar-se-á no modo como as crianças 

portuguesas falantes do PE adquirem o sistema consonântico da sua língua 

materna, incidindo no desenvolvimento das principais classes de ponto e de modo 
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de articulação. Estes dados serão discutidos à luz dos padrões de 

desenvolvimento atestados nos estudos de aquisição do PB. Desta forma, 

pretende-se contribuir para uma descrição progressivamente mais ampla sobre a 

forma como as crianças portuguesas – europeias e brasileiras – adquirem o 

sistema consonântico da sua língua materna. 

 
2. Aspetos metodológicos 

 

Os dados do PE aqui discutidos são referentes a cinco crianças em fase de 

aquisição desta variedade do português como língua materna, que apresentam 

um desenvolvimento linguístico considerado normal. Esses dados de produção 

verbal espontânea foram recolhidos em sessões mensais de gravação áudio e 

vídeo, tendo sido posteriormente transcritos ortográfica e foneticamente com 

recurso ao software Phon2 (COSTA, 2010). Duas crianças foram observadas 

durante um longo período de tempo: Inês (desde os 0;11 até aos 4;2) e Joana 

(desde 0;11 até aos 4;10). As restantes três crianças foram observadas durante 

um intervalo temporal menor: Clara (0;11-1;10); João (1;0-2;0) e Luma (0;11-2;6). 

Para o presente estudo, foram consideradas apenas as produções das crianças 

para alvos consonânticos em Ataque silábico não ramificado, em posição inicial 

de palavra (C1) ou em posição intervocálica (C2). Foi utilizado como critério de 

aquisição a produção conforme o alvo em percentagem igual ou superior a 80% 

(COSTA, 2010). 

 

 

3. O sistema consonântico no PE – o sistema alvo 

 
No PE padrão, existem 19 segmentos consonânticos contrastivos em 

posição de ataque silábico (MATEUS & D’ANDRADE, 2000). Estes segmentos 

são listados em seguida. 

 

                                                        
2 Para informação mais detalhada sobre o projeto Phon, consulte-se o sítio http://phon.ling.mun.ca 
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Todos os segmentos listados acima são contrastivos em posição de ataque 

medial de palavra. No entanto, em posição inicial (C1) as soantes [ɲ, ʎ e ɾ] não 

são contrastivas. 

Estes segmentos são caracterizados por diferentes traços de ponto e de 

modo de articulação, conforme se ilustra abaixo, com base em Mateus & 

d’Andrade (2000). 

 

(2) Especificação de traços - segmentos consonânticos no PE  
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4. Padrões de aquisição do sistema consonântico no PB 
 

No que diz respeito ao modo de articulação, a investigação realizada no PB 

tem mostrado que as crianças brasileiras tendem a registar padrões de aquisição 

semelhantes aos que têm sido reportados para a maioria das línguas. Esses 

padrões são sistematizados em seguida, com base nos trabalhos de Matzenauer 

(1990) e Lamprecht et al. (2004). 

 

(3) Ordem de aquisição do MA no português do Brasil  

Oclusivas e Nasais (1;6-1;8) >>  Fricativas (1;8-2;10)  >> Líquidas (2;8-4;2) 

 

No que concerne ao ponto de articulação, os dados do PB mostram que, à 

semelhança do que ocorre em diversas línguas (BERNHARDT & STEMBERGER, 

1998), as crianças apresentam uma sequência de aquisição do PA no contexto de 

cada classe de MA. Essa tendência é sistematizada em seguida, com base nos 

trabalhos de Rangel (1998), Matzenauer (1990), Lamprecht (1990) e Lamprecht et 

al. (2004). 

 

(4) Ordem de aquisição do PA no português do Brasil 

a) Oclusivas: Labial e Coronal >> Dorsal (1;6-1;8) 

b) Nasais: Labial e Coronal [+ant](1;6-1;8) >> Coronal [-ant] (a partir dos 1;9) 

c) Fricativas: Labial (1;8-1;9)>> Coronal [+ant](2;0-2;6)>> Coronal [-ant][(2;6-2;10) 

d) Laterais: Coronal [+ant] (2;8-3;0) >> Coronal [-ant] (4;0) 

e) Róticas: Dorsal (3;4) >> Coronal [+ant] (4;2) 

 
Tal como é ilustrado acima, no PB, as consoantes labiais e coronais são 

adquiridas antes das dorsais; no grupo das nasais, os segmentos anteriores ([m; 

n]) tendem a ser adquiridas antes da nasal não anterior. Quanto às líquidas, a 

ordem anterior >> não anterior ocorre apenas na aquisição das laterais, pois as 

róticas registam a sequência inversa: não anterior ([R]) >> anterior ([ɾ]). 
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De acordo como Miranda (1996, 2007), a aquisição da rótica dorsal antes 

da coronal no PB poderá estar relacionada com os diferentes graus de sonoridade 

inerentes aos dois segmentos, estando a dorsal mais próxima das fricativas do 

que das líquidas. Miranda argumenta que a explicação do padrão de aquisição 

das róticas no PB é possível mediante a adoção de uma escala de sonoridade 

como aquela proposta por Bonet & Mascaró (1996; 1997), reproduzida em (5): 

 
(5) Escala de sonoridade (BONET & MASCARÓ, 1996; Apud MIRANDA, 2007) 

0 1 2 3 4 5 
Oclusivas Fricativas 

+ [R] 
Nasais Laterais Glides  

+ [ɾ] 
Vogais 

 

Dois argumentos principais são apresentados por Miranda (2007) a favor 

desta hipótese:  

(i) as crianças brasileiras adquirem as duas róticas em ataque silábico de 

acordo com a ordem dorsal >> coronal com um intervalo de tempo considerável 

entre ambas as aquisições (o r-forte é adquirido entre os 2;8 e os 3;1, ao passo 

que o r-fraco surge entre os 3;8 e os 3;9);  

(ii) as crianças brasileiras tendem a substituir a rótica coronal por outras 

soantes, nomeadamente por glides e pela lateral [l]; quanto à rótica dorsal, pode 

ser substituída por soantes ou por oclusivas dorsais.  

Assumindo que as crianças substituem, nas suas produções iniciais, 

segmentos-alvo por outros que lhes são próximos em termos de sonoridade, a 

substituição do rótica dorsal por oclusivas não consegue ser explicada no quadro 

de uma escala de sonoridade tradicional em que todas as líquidas são iguais em 

termos de sonoridade: Obstruintes (oclusivas < fricativas) <nasais<líquidas 

(SELKIRK, 1984). Pelo contrário, e segundo Miranda (2007), esse padrão de 

substituição pode ser explicado se a rótica dorsal estiver adjacente às oclusivas 

na escala de sonoridade, tal como proposto por Bonet & Mascaró (1996).  
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Esta análise do padrão de aquisição das róticas no PB, apresentada em 

Miranda (1996, 2007), será discutida nas secções seguintes, à luz dos dados 

observados na aquisição do PE. 

 

5. Padrões de aquisição do sistema consonântico no PE 
 

No que diz respeito à aquisição das principais classes de modo de 

articulação, os dados do PE corroboram a tendência geral de aquisição das 

línguas, conforme se pode comprovar nas sequências de desenvolvimento que se 

seguem, baseadas nos dados de Costa (2010). 

 

(6) Ordem de aquisição das classes de modo de articulação no PE 

 

a) Dados da Inês (faixa etária observada: 0;11-4;2) 
Nasal (0;11) >> Oclusiva (1;4) >> Lateral (2;5) >> Fricativa (2;7) >> Rótica (3;11) 

b) Dados da Joana (faixa etária observada: 0;11-4;10) 
Oclusiva (1;9) >> Nasal (2;4) >> Fricativa (2;10) >> Rótica (4;7) 

c) Dados da Luma (faixa etária observada: 0;11-2;6) 
Oclusiva (1;2) >> Nasal (2;0) >> Fricativa (2;4) 

d) Dados da Clara (faixa etária observada: 0;11-1;10) 
Oclusiva (1;1) >> Nasal (1;4) 

e) Dados do João (faixa etária observada: 1;0-2;0) 
Oclusiva (1;2) >> Nasal (1;5) 

 

Em síntese, as oclusivas e as nasais são as duas primeiras classes 

naturais a ser adquiridas pelas cinco crianças portuguesas. Uma das crianças 

adquire estas duas classes pela ordem nasal>>oclusiva (Inês), ao passo que as 

restantes apresentam a ordem de aquisição inversa: oclusiva>>nasal. No que diz 

respeito às fricativas e às líquidas, estas não são adquiridas pela Clara e pelo 

João até à última sessão estudada ((1;10 e 2;0, respetivamente). A Luma e a 

Joana adquirem as fricativas depois das oclusivas e das nasais, pela ordem: 
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oclusiva>>nasal>>fricativa. Quanto à Inês, ela adquire as fricativas depois das 

laterais: nasal>>oclusiva>>lateral>>fricativa>>rótica.  

 

No que diz respeito ao ponto de articulação, os dados de aquisição do PE 

mostram a existência de determinados padrões, embora com alguma variação 

individual. A ordem de aquisição das diferentes classes de PA, observada nas 

cinco crianças portuguesas, é apresentada em seguida. 

 

(7) Ordem predominante de aquisição do ponto de articulação no PE 

 

a) Oclusivas: Lab e Cor >> Dors (1;0-2;0) 

b) Nasais: Lab e Cor [+ant](1;0-2;0) >> Cor [-ant] (a partir dos 2;4) 

c) Fricativas: Lab (2;4-2;10)>> Cor [+ant] (2;11-4;0)>> Cor [-ant] (2;11-4;2) 

d) Laterais: Cor [+ant] (2;5) >> Cor [-ant] (depois dos 4;0) 

e) Róticas: Dors (3;11) >> Cor [+ant] (depois dos 4;0) 

 
Verifica-se, assim, que as crianças portuguesas tendem a adquirir o ponto 

de articulação anterior (consoantes labiais e coronais [+ant]) antes do ponto de 

articulação recuado (consoantes coronais [-ant] e dorsais). Este padrão é 

predominantes em todas as classes de MA, com exceção das consoantes róticas, 

em que a sequência de aquisição se inverte: o segmento dorsal estabiliza no 

sistema das crianças antes da rótica coronal. 

 
6. Padrões de aquisição: PE e PB 
 

A comparação dos dados descritos nas secções anteriores permite 

constatar que as crianças falantes do português europeu registram padrões de 

aquisição muito similares àqueles atestados nos estudos em aquisição 

consonântica no português do Brasil.  

Assim, verificamos que, no que diz respeito ao modo de articulação, as 

crianças portuguesas – europeias e brasileiras – adquirem em primeiro lugar 
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segmentos oclusivos e nasais, sendo as fricativas e as líquidas adquiridas apenas 

numa fase posterior. Existem assim, combinações de MA preferenciais nos 

sistemas fonológicos destas crianças ([- contínuo, ±soante]) e outras que colocam 

maiores entraves numa fase inicial ([+ contínuo, +soante]). Estes padrões gerais 

de aquisição observados nas crianças portuguesas são também consentâneos 

com a ordem geral de aquisição atestada em diversas línguas, embora a variação 

individual seja também uma constante (BERNHARDT & STEMBERGER, 1998). 

 Os padrões de aquisição das diferentes classes de ponto de articulação 

mostram também uma grande convergência entre os dados do PE e os do PB: 

Labial e Coronal [+anterior] tendem a estabilizar no sistema das crianças antes de 

Coronal [-ant] e Dorsal. A exceção a esta sequência ocorre no contexto das 

róticas, em que as crianças portuguesas (falantes de ambas as variedades em 

estudo) tendem a adquirir o segmento mais recuado (a rótica dorsal) antes do 

mais anterior (a rótica coronal). 

De acordo com Miranda (2007), este padrão de aquisição das róticas pode 

ser explicado com recurso à escala de sonoridade proposta por Bonet & Mascaró 

(1996), em que a rótica dorsal está adjacente às consoantes oclusivas. Como 

argumentos a favor da sua hipótese, Miranda (2007) salienta não só a ordem de 

aquisição Dorsal>>Coronal, mas também o facto de a rótica dorsal ser alvo de 

substituições por oclusivas, contrariamente à rótica coronal, que é mais 

frequentemente substituída nas produções das crianças brasileiras por sons 

soantes (cf. secção 4). 

Na subsecção seguinte, iremos centrar o nosso foco de análise nos 

padrões de substituição que afetam as consoantes róticas nos dados das cinco 

crianças falantes do PE, de forma a verificar se os argumentos apresentados por 

Miranda (2007) para os dados do PB conseguem dar conta dos padrões 

observados no PE. 
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6.1 Padrões de substituição das róticas – dados do PE 

 

No que diz respeito às róticas, o padrão mais frequentemente observado 

(acima de 50% dos casos) nas produções de quatro das cinco crianças 

portuguesas é o da substituição desses alvos por outros sons também soantes 

(rótica->lateral; rótica->semivogal), conforme ilustrado em seguida. 

 
(8) Exemplos do padrão de substituição Rótica -> Soante (Costa, 2010) 

 
Há, no entanto, a salientar que, nas produções de uma das crianças 

(Joana), o padrão mais frequente de substituição das róticas é por oclusivas 

(39%), sendo este também o segundo mais frequente no caso da Inês (32%). 

Alguns exemplos deste tipo de substituição são apresentados em seguida. 

 

(9) Exemplos do padrão de substituição Rótica -> Oclusiva (Costa, 2010) 
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Uma vez que os padrões de substituição foram usados em Miranda (2007) 

como argumento para uma distinção de sonoridade entre a rótica dorsal e a rótica 

coronal no PB, iremos agora incidir a nossa atenção no tipo de substituições que 

afetam as duas róticas individualmente, nos dados de PE. 

 

(10) Substituições que afetam as róticas nos dados do PE (COSTA, 2010) 

 
 

Tal como demonstrado no gráfico apresentado em a), a rótica dorsal é 

predominantemente substituída por uma oclusiva (e fricativa, no caso da Joana) 

nos dados de três crianças: Inês, Joana e Clara. Nos dados da Luma e do João, 

esta rótica é maioritariamente substituída por uma lateral ou por uma semivogal. 

Quanto à rótica coronal, esta é mais frequentemente substituída por uma 

consoante soante (lateral, semivogal ou nasal) nos dados da Inês, da Luma e da 

Clara (acima de 80% dos casos). A Joana e o João apresentam um padrão 

equilibrado de substituições deste segmento por sons soantes e não soantes (cf. 

gráfico b). 

Com base nos padrões ilustrados acima, podemos estabelecer as 

seguintes generalizações nos dados do PE:  

(i) as substituições por oclusivas afetam mais a rótica dorsal do que a 

coronal;  

(ii) as crianças tendem a preservar na produção a especificação 

[+soante] quando o alvo é a rótica coronal; 

(iii)  as crianças tendem a produzir sons com especificação [-soante] 

quando o alvo é a rótica dorsal. 
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Esta observações podem corroborar a análise apresentada para o PB por 

Miranda (1996, 2007), em que se assume que a rótica dorsal possui um grau de 

sonoridade menor relativamente à rótica coronal, sendo assim substituída por 

sons mais próximos na escala de sonoridade, nomeadamente por obstruintes.  

Contudo, outro aspeto que poderá estar na base dos diferentes tipos de 

substituição que afetam as duas róticas é o da posição que estes dois segmentos 

ocupam na palavra-alvo. Esta possibilidade será explorada na secção seguinte. 

 
6.2 Relação entre os padrões de substituição e a posição na palavra  

 
Como já foi referido na secção 3, as duas consoantes róticas do PE 

diferem no que diz respeito à posição em que podem ocorrer na palavra: 

enquanto que a rótica dorsal é contrastiva quer em início de palavra (C1) quer em 

posição de ataque silábico intervocálico (C2), a rótica coronal assume um papel 

de segmento contrastivo apenas em C2. Esta caraterística é comum ao PB. 

Assim sendo, torna-se pertinente  cruzar os padrões de substituição analisados 

na secção anterior com a variável posição na palavra, de forma a verificar as 

possíveis influências desta variável nos padrões de produção observados no PE. 

Os gráficos que se seguem apresentam a frequência de ocorrência de 

cada tipo de substituição de MA que afeta a rótica dorsal em C1 (gráfico a) e em 

C2 (gráfico b) nos dados das cinco crianças portuguesas. Saliente-se que não há 

registo de substituições da dorsal em C2, nos dados da Clara. 

 

(11) Substituição da rótica dorsal, por posição na palavra (Costa, 2010) 
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A análise dos dois gráficos apresentados acima mostra que, em posição 

inicial de palavra (C1), a esmagadora maioria dos casos de substituição que 

afetam a rótica dorsal é do tipo rótica->obstruinte (mais frequentemente uma 

oclusiva). Já na posição intervocálica (C2), o número de substituições da rótica 

por um som soante aumenta; torna-se o padrão mais frequente nos dados da 

Luma e do João (entre 95% a 100% dos casos) e ultrapassa os 30% nos dados 

da Inês e da Joana.  

A posição de C2 parece, assim, promover a emergência de sons soantes. 

Esta preferência é evidente sobretudo nas produções da Luma e do João. A 

posição na palavra poderá, assim contribuir para a explicação do facto de a rótica 

coronal ser predominantemente substituída por sons soantes, visto este segmento 

poder ocorrer apenas em C2. 

Esta importância do contexto intervocálico na emergência dos segmentos 

soantes é corroborada por determinados padrões de aquisição apresentados em 

Costa (2010). Neste estudo sobre o PE, constatou-se, entre outros aspetos, que o 

contexto intervocálico assume um estatuto preferencial para a emergência e 

estabilização das consoantes líquidas (em contraste com a posição inicial de 

palavra) resultando este facto em assimetrias nas produções das crianças. 

Verificou-se, por exemplo, que num mesmo período etário as crianças são já 

capazes de produzir consoantes líquidas em combinações do tipo 

[Oclusiva....Líquida] (em palavras como bolo) mas substituem-nas em estruturas 

de palavra [Líquida...Oclusiva] (palavras como lobo). Alguns exemplos dessas 

assimetrias na produção das líquidas em função da posição que ocupam na 

palavra são apresentados em seguida, com base nos dados de Costa (2010). 
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(12) Assimetrias posicionais na aquisição das consoantes líquidas – PE 

 
 

Os dados da aquisição do PE apontam assim, para a importância da 

posição na palavra no processo de desenvolvimento segmental, podendo esta 

variável contribuir para a explicação da assimetria existente nos padrões de 

aquisição das consoantes líquidas, particularmente das róticas.  

Note-se, contudo, que apesar de a posição do alvo na palavra poder 

contribuir para a explicação dos dados observados esta não consegue dar conta 

da totalidade dos padrões, uma vez que nas produções da Inês e da Joana o 

padrão predominante é o da substituição da rótica dorsal por uma obstruinte, 

independentemente da posição na palavra (apesar de haver um aumento do 

número de substituições por soantes em posição intervocálica). 

 

7. Considerações finais 
 

A comparação estabelecida no presente artigo entre os padrões de 

aquisição consonântica observados no PE e no PB permitiu verificar que as 

crianças portuguesas - europeias e brasileiras - registam paradigmas de 

desenvolvimento muito semelhantes.  

No que diz respeito ao modo de articulação, e à semelhança do que se tem 

verificado em diversas línguas, também as crianças portuguesas manifestam uma 

preferência inicial por consoantes oclusivas e nasais, sendo as fricativas e as 

líquidas as últimas duas classes a estabilizar no sistema fonológico em 

desenvolvimento.  As primeiras classes a estabilizar, particularmente as oclusivas, 
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assumem um estatuto não marcado nas produções das crianças, sendo muito 

frequentemente utilizadas para substituir os segmentos de aquisição mais tardia. 

De forma similar ao que tem sido verificado noutras línguas (Bernhardt & 

Stemberger, 1998), as crianças portuguesas tendem a manter a especificação 

soante do alvo: [-soante] (obstruintes) tendem a ser substituídas por outras 

obstruintes e [+soante] (nasais e líquidas) são frequentemente substituídas por 

outras soantes. Estas substituições podem fornecer pistas importantes acerca da 

forma como os traços de MA estão organizados nos sistemas fonológicos em 

desenvolvimento: assumindo que os traços preservados no discurso das crianças 

são aqueles que ocupam uma posição hierárquica superior no seu sistema, 

podemos assumir que um nó soante (num quadro teórico de Geometria de 

Traços) ou uma restrição de fidelidade a [soante] (num modelo baseado na Teoria 

da Optimidade) estão posicionados numa estrutura mais elevada do sistema 

fonológico das crianças, em relação a traços como [contínuo] ou [lateral], por 

exemplo. 

Em relação às principais classes de ponto de articulação, constatou-se que 

os falantes do PE e do PB adquirem, de um modo geral, os segmentos 

consonânticos pela ordem Labial/Coronal >> Dorsal. Neste âmbito, as crianças 

portuguesas não diferem do paradigma de aquisição do PA atestado na 

generalidade das línguas (Bernhardt & Stemberger, 1998). Esta ordem não é 

respeitada, contudo, na aquisição das consoantes róticas, uma vez que a 

estabilização do segmento dorsal precede a do segmento coronal. Este padrão, 

observado quer nos dados do PE quer nos do PB, pode ser explicado com base 

no grau de sonoridade atribuído a cada consoante rótica (Miranda 1996, 2007) 

e/ou na posição ocupada por estes segmentos no contexto da palavra (Costa, 

2010).  

De acordo com Miranda (1996; 2007), a substituição da rótica dorsal por 

uma oclusiva constitui evidência de que as crianças atribuem diferentes graus de 

sonoridade às duas róticas, estando a dorsal mais próxima das obstruintes e a 

coronal mais próxima das semivogais. Com base nessa análise, Miranda (1996, 
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2007) argumenta a favor da adoção de uma escala de sonoridade como a 

proposta por Bonet & Mascaró (1996).  

Por outro lado, os dados do PE aqui apresentados mostram que, para além 

da escala de sonoridade, a análise dos padrões de aquisição das duas róticas 

deverá ter também em conta a variável posição na palavra, pois o contexto 

intervocálico parece assumir um estatuto preferencial para a produção dos 

segmentos soantes, exercendo um papel determinante quer na ordem de 

aquisição quer na natureza dos segmentos utilizados nos padrões de substituição. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta os padrões de aquisição do sistema consonântico no PE, 
com foco nas classes de ponto e de modo de articulação. Esses padrões são 
comparados com os dados disponíveis para a aquisição do PB, constatando-se 
que as crianças portuguesas – europeias e brasileiras – registam paradigmas de 
aquisição muito semelhantes. No âmbito da aquisição do modo de articulação, é 
analisada a preferência das crianças portuguesas pela aquisição das róticas pela 
ordem dorsal>>coronal, discutindo-se este padrão à luz da proposta existente 
para o PB, que atribui diferentes graus de sonoridade às róticas (Miranda, 2007) e 
com base na constatação de que a posição dos segmentos na palavra determina 
não só a ordem de aquisição mas também o tipo de substituição de que é alvo. 
 
ABSTRACT 
This paper presents the consonantal acquisition patterns in EP, focusing on place 
and manner of articulation. These patterns are compared to the data available on 
the acquisition of BP, showing that portuguese children – both european and 
brazilian – present developmental paradigms that are quite similar. Regarding 
manner acquisition, this paper also presents a discussion on the preference 
portuguese children show for the acquisition of rhotics: dorsal >> coronal. This 
pattern is analysed in the light (i) of Miranda’s proposal for BP (Miranda, 2007), 
that argues for different degrees of sonority assigned to rhotics; (ii) of the findings 
that word-position plays an important role both in acquisition order and in 
substitution patterns.  
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