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O relato versa sobre conversas numéricas. O objeto de estudo trata das contribuições das conversas numéricas para a 
aprendizagem matemática na alfabetização. O objetivo é apresentar o processo de raciocínio matemático em uma 
turma de primeiro ano do ensino fundamental a partir de uma conversa numérica. A metodologia é qualitativa e 
descritiva. Os sujeitos são alunos do primeiro ano do Fundamental. O lócus foi uma escola pública cearense. Para a coleta 
de dados adotou-se a técnica da observação participante. A fundamentação se deu a partir de Boaler (2018), Humphreys 
e Parker (2019), entre outros. A construção de conversas numéricas oportunizou repensar a prática e analisar as 
mediações. O erro foi considerado feedback para nortear o planejamento do professor. A experiência relatada trouxe 
nova perspectiva de aprendizado da matemática. 
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 The story is about numerical conversations. The object of study deals with the contributions of numerical conversations 
to mathematical learning in literacy. The objective is to present the process of mathematical reasoning in a first year 
elementary school class from a numerical conversation. The methodology is qualitative and descriptive. The subjects are 
students of the first year of Fundamental. The locus was a public school in Ceará. For data collection, the participant 
observation technique was adopted. The reasoning was based on Boaler (2018), Humphreys and Parker (2019), among 
others. The construction of numerical conversations made it possible to rethink the practice and analyze the mediations. 
The error was considered feedback to guide the teacher's planning. The reported experience brought a new perspective 
of learning mathematical. 
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