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Resumo 
 
Non existe unha única matemática. Cada cultura, cada sociedade, cada colectivo 

desenvolveu ao longo da historia as súas propias técnicas e medios para tratar de 
comprender o seu entorno. Isto convirte a toda matemática en etnomatemática. A 
investigación que presentamos xorde como resposta á necesidade de atender esta 
diversidade nunha aula de educación primaria. Tentouse analizar a especificidade 
matemática dun determinado colectivo, a comunidade chinesa da cidade de Lugo, 
centrando a atención nunha habilidade concreta: o cálculo mental. 
 
 
Introdución 
 

A etnomatemática, como recente campo de estudo con apenas trinta anos de 
existencia, encárgase de coñecer e atender as particularidades matemáticas de grupos 
sociais culturalmente identificables que, ata o momento, non foron tidas en conta. 
Analizando etimolóxicamente o concepto etnomatemática, acuñado polo educador e 
matemático brasileiro Ubiratan D´Ambrosio, poderíase definir como o coñecemento que 
foi desenvolvido “a través de maneiras, modos e técnicas [tica] de explicar, de coñecer, 
de entender, de convivir [matema] coa realidade natural, social e cultural [etno] na cal o 
home está inserido” (D´Ambrosio, 2007, p.94). Aínda que o concepto é moi recente, as 
etnomatemáticas como tal existen desde que os primeiros homes crearon e 
desenvolveron as súas propias matemáticas, a través de instrumentos e técnicas propias 
que lles permitían explicar e coñecer o seu entorno. 

Porén, cando falamos de matemáticas referímonos ao coñecemento que se 
ensina nesta materia nas escolas occidentais, isto é, as matemáticas que tiveron a súa 



orixe fundamentalmente nas culturas mediterráneas e, particularmente, na grega. 
Segundo D´Ambrosio (2007), este feito débese a dúas razóns simultáneas: á hexemonía 
da ciencia e tecnoloxía modernas desenvolvidas en Europa a partir do século XVII e á 
súa imposición por todo o mundo a través das grandes navegacións, a conquista do 
continente americano e o colonialismo. D´Ambrosio (2007, 2008) fai referencia á 
imposición do cristianismo como exemplo comparativo máis ilustrativo. 
 Así, este fenómeno de expansión das matemáticas occidentais por case todos os 
recantos do planeta supuxo en moitos casos relegar a un segundo plano os saberes, 
valores e actitudes autóctonos, ignorados e, ás veces, ata reprimidos e eliminados 
(D´Ambrosio, 2008). Con todo, moitas formas de coñecemento sobreviviron a este 
proceso de sometemento amparados na súa cultura, nos seus costumes e, sobre todo, nas 
súas necesidades. A supervivencia e a comprensión desta diversidade matemática 
motivou o nacemento da etnomatemática como campo de estudo e investigación. 
 Esta situación pode trasladarse ao plano educativo actual. Recordemos que o 
fenómeno migratorio estase acentuando nos últimos anos (Moreira, 2008) e que os fillos 
dos colectivos inmigrantes, cultural e etnicamente máis diferenciados, teñen moitas 
dificultades para integrarse con éxito na subcultura escolar do lugar ao que chegan. A 
cultura que os acolle tampouco aproveita os seus coñecementos. Por iso, faise evidente 
a necesidade de adoptar unha educación multicultural que inclúa valores, coñecementos 
e actitudes propios de todas as culturas que conviven nunha aula. 
 No caso das matemáticas e, en xeral, das ciencias, é certo que as verdades nas 
que se asentan son universais, en todas as partes e para todas as persoas, se ben isto 
“non significa que a educación matemática deba ser igual en todas partes e para todo o 
mundo” (Bishop, 1999, p. 27) e esqueza as características persoais de cada alumno e da 
súa contorna social e cultural. Segundo Bishop (1999), as matemáticas como fenómeno 
pancultural, é dicir, que existe en todas as culturas, engloban seis actividades humanas 
universais: contar, localizar, medir, deseñar, xogar e explicar. Estas son practicadas por 
todas as civilizacións, pero de xeito diferente entre elas. Por exemplo, o algoritmo para 
a multiplicación en Rusia é distinto ao noso, o sistema de numeración exipcio é distinto 
do chinés... 
 A corrente etnomatemática rexeita o paradigma que defende a ensinanza da 
matemática occidental como a única válida para ensinar nos sistemas educativos. Pola 
contra, avogan por un intercambio cultural e pola convivencia entre todos os 
coñecementos matemáticos que o alumnado poida aportar á aula para crear un proceso 



onde todas as culturas aporten e sexan aceptadas e valoradas, cuxo obxectivo sexa xerar 
unha “cultura nova, mestiza de todas as culturas que conviven e patrimonio común de 
todos os cidadáns que habitan un territorio” (Oliveras, 2006, p. 139). Este proceso é o 
que Bishop (1999, p. 119) denomina enculturación matemática e que define como “un 
proceso creativo e interactivo no que interactúan os que viven a cultura cos que nacen 
dentro dela, e que dá como resultado ideas, normas e valores que son similares dunha 
xeración á seguinte”. 
 Para que teña lugar este proceso é indispensable a figura do mestre como axente 
investigador e crítico. Moitos deles aínda se atopan nun paradigma absolutista que 
recoñece só a existencia dun único coñecemento científico, e outros teñen conciencia da 
coexistencia de varias culturas nas súas aulas e das dificultades que ten o alumnado que 
procede de contornos minoritarios, pero atópanse con numerosas dificultades para 
modificar a súa intervención didáctica e adaptala a esa minoría (Durán e Oliveras, 
2002), entre outras razóns, pola súa falta de formación en etnomatemática. Faise 
evidente, entón, a necesidade de incluir nas facultades de Formación do Profesorado 
unha formación etnomatemática que lles permita ter en conta a existencia de distintos 
elementos culturais, normalmente de carácter simbólico (sistemas numéricos, sistemas 
de medida, algoritmos...) e tomar conciencia de que son igualmente válidos aos propios 
da súa cultura (Oliveras, 1996). A partir de entón, o profesorado poderá establecer na 
aula un proceso onde todas as culturas poidan aportar e onde estas contribucións sexan 
aceptadas e valoradas. 
 
 
Unha investigación etnomatemática: cálculo mental na comunidade chinesa de 
Lugo 

 
A investigación realizada desenvolveuse no marco do Traballo de Fin de Grao 

no Grao en Mestre/a de Educación Primaria. Pódese considerar unha pequena 
indagación etnográfica porque emprega métodos propios da etnografía, como a 
observación directa dos actores en situación, as conversacións ou a análise dos 
resultados (Coulon, 1988). 

As técnicas empregadas para recadar información foron fundamentalmente 
catro: entrevistas, observación directa, conversacións informais e notas de campo. Para 
a comunicación empregouse, nun único caso, unha intérprete e un tradutor de internet.  



Comezamos a indagación procurando un colectivo estranxeiro minoritario que 
nos servise como obxecto de estudo e de exploración de posibilidades. Tras a busca, 
decidimos centrar a nosa investigación etnomatemática na comunidade chinesa de 
Lugo. 

Realizáronse tres entrevistas co obxectivo inicial de indagar na especificidade 
das matemáticas e o seu proceso de ensinanza. Os tres entrevistados amosaron gran 
destreza no cálculo mental e afirmaron que os chineses calculaban mentalmente máis 
rápido e mellor que os españois; a partir de entón, decidimos enfocar a indagación cara 
a habilidade do cálculo mental. 

Para isto deseñouse unha lista de problemas para que os entrevistados resolveran 
mentalmente. Tendo en conta que responden mellor se o contexto lles é coñecido e 
familiar (Rosich e López, 2007), relacionáronse os problemas co comercio -a maioría 
dedícanse a este labor- e adaptáronse cando foi necesario, en función da súa capacidade 
observable, da súa disposición e das súas experiencias. Tamén se aproveitaron 
situacións concretas que sucederon no momento da entrevista e que implicaban o 
cálculo mental dos entrevistados.  

A modo de ilustración, amósanse dous fragmentos da recreación de dúas das 
conversas, nos que podemos apreciar a flexibilidade no cálculo dos entrevistados: 
 
Entrevistador: Se che comprara 25 pares de palillos a 2,20 € cada par, canto che tería 
que pagar en total?  
Qiuhua: Vale, a ver… Se 25x2 son 50 e 25x0,20 (pensa un rato) son 5, teríasme que 
pagar 55.  
E: Explícame como fixeches 25x0,20.  
Q: 0,20x5 é 1. Entón é a quinta parte. E a quinta parte de 25 son 5. 
  
Entrevistador: No almacén tedes 487 cartolinas de cor vermella e 434 de cor azul. 
Cantas cartolinas tedes en total?  
Hao: (Pensa un rato) 921, non?  
E: Si, moi ben. Podes explicarme como sumaches?  
H: Primeiro sumei 87+34, que dá 121. Despois sumeille 800, o resultado de sumar 
400+400. Entón teño 921 cartolinas en total.  
E: Perfecto. E a primeira suma, 87+34, como a fixeches?  



H: Empecei sumando 8+3 (as decenas) e deume 11; despois fixen 7+4 (as unidades) e 
deume 1, e outra que lle sumei a 11. Entón tería 121.   
 

A lista de problemas tamén se pasou a un grupo de estudantes de cuarto curso do 
Grao de Mestre/a en Educación Primaria, que actuaban como grupo de control, para que 
resolvesen a través do cálculo mental. En xeral, observouse que os chineses 
entrevistados dispoñen de máis estratexias de cálculo mental para afrontar cálculos na 
vida real. Poden incluso facer cálculos complexos, nun tempo breve, sen necesidade de 
depender de recursos físicos (calculadora, lapis e papel…). É máis, non só foron máis 
rápidos, senón máis precisos; os estudantes fallaron en numerosas ocasións, ben porque 
se esqueceron dos números ou dalgún paso no proceso de cálculo, ben porque non tiñan 
claro os conceptos que se traballaban, como no caso do tanto por cento. En cambio, só 
un chinés fallou nunha ocasión. Ademais, todos os chineses amosaron unha gran 
seguridade ante o cálculo mental, pois aseguraron que preferían facelo dese modo e non 
con bolígrafo e papel. Xusto o contrario sucedeu co grupo de estudantes, que insistiu en 
usar calculadora para resolver os problemas ou, polo menos, lapis e papel. 

Isto pode obedecer non só á súa práctica na escola, senón tamén á influencia da 
súa cultura, onde é moita a importancia que lle conceden ás matemáticas e o prestixio 
social do que gozan, algo que os pais lle transmiten aos nenos desde moi pequenos.  
 No caso dos chineses entrevistados, cando chegaron ás aulas españolas 
atopáronse cun nivel substancialmente inferior, en relación coas matemáticas, ao do 
sistema educativo do que procedían. Cando menos, esta situación provocou que 
descenderan as súas expectativas -e con elas a súa motivación- e que a súa formación 
académica se vira limitada nesta área en canto ao rendemento. Un xeito de evitalo sería 
aproveitar os seus coñecementos para traballar na aula con todo o alumnado. 
 

 
Conclusións 
  

Esta pequena investigación etnomatemática amosa que non hai unha única forma 
de coñecemento matemático, como estamos acostumados a pensar; os datos recollidos 
mostran parte da especificidade da matemática empregada pola comunidade chinesa de 
Lugo. Tras analizar os resultados dos problemas do cálculo mental, podemos afirmar 



que as matemáticas aprendidas están claramente influenciadas polo contexto 
sociocultural. 

No contexto escolar, todo o alumnado, sexa cal sexa a súa orixe, ten algo que 
aportar á clase de matemáticas. No caso da comunidade chinesa estudada, non houbo un 
auténtico proceso de enculturación matemática coa comunidade de acollida pois, lonxe 
de interactuar e intercambiar saberes matemáticos e outros, ambas culturas coexistiron 
illadas e pechadas en si mesmas. En todo caso, o proceso sería máis ben asimilacionista, 
se atendemos á perda de identidade matemática que supuxo para os chineses, por 
exemplo, mudar o seu algoritmo da división. 
 Finalmente, cómpre dicir que este contacto coa comunidade chinesa axudou a 
romper un prexuízo xeneralizado contra este colectivo, acusado de frío, distante, 
pechado. A experiencia neste traballo demostra todo o contrario. 
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