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RESUMO 
 
MANCINI, Pedro H. M. A criptografia no Ensino Básico: possibilidades a partir da 
Atividade Orientadora de Ensino.  2020. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação) – Licenciatura em Matemática. Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Curitiba, 2020.  
 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a seguir trata do processo de 
elaboração de situações desencadeadoras de aprendizagem envolvendo o uso da 
criptografia como uma ferramenta para contextualizar e potencializar o ensino de 
conceitos matemáticos. Desta forma, tem por objetivo elaborar situações 
desencadeadoras de aprendizagem de conceitos matemáticos com base no 
movimento histórico e lógico da criptografia. Para atingir o objetivo foram realizados 
estudos sobre criptografia e seu movimento histórico e lógico, bem como suas 
possíveis relações com o processo de ensino de conceitos matemáticos. Neste 
trabalho foi adotado a Atividade Orientadora de Ensino como base teórico-
metodológica para a organização do ensino. Foram elaboradas e analisadas cinco 
situações desencadeadoras de aprendizagem cujos conceitos matemáticos 
trabalhados foram: frequência relativa, aritmética de restos e função inversa. Espera-
se que este trabalho possa contribuir para as futuras pesquisas do ensino de 
matemática e para a prática de professores usando a criptografia para ensinar 
conceitos matemáticos. 
 

Palavras-chave: Criptografia; Situação desencadeadora de aprendizagem; Atividade 

Orientadora de Ensino; Movimento histórico e lógico. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

MANCINI, Pedro H. M. Cryptography in Basic Education: possibilities from the 

Teaching Guide Activity. 2020. Final Paper (Graduação) – Licenciatura em 

Matemática. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020. 

 
 
 

The Final Paper presented below is the process of developing triggering learning 
situations involving the use of cryptography as a tool to contextualize and enhance the 
teaching of mathematical concepts. Thus, it aims to develop situations that trigger the 
learning of mathematical concepts based on the historical and logical movement of 
cryptography. To achieve the objective, studies were made on cryptography and its 
historical and logical movement, as well as its possible relations with the process of 
teaching mathematical concepts. In this work, the Teaching Guide Activity was 
adopted as a theoretical and methodological basis for the organization of teaching. 
Five triggering situations of learning were elaborated and analyzed whose 
mathematical concepts worked were: relative frequency, arithmetic of remaiders and 
inverse function. It is hoped that this work can contribute to future research in the 
teaching of mathematics and to the practice of teachers using cryptography to teach 
mathematical concepts. 

 

 
Keywords: Cryptography; Triggering learning situation; Teaching Guide Activity; 

Historical and Logical Movement. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
A base teórico-metodológica que sustenta esta pesquisa é a Atividade 

Orientadora de Ensino (AOE) proposta por Moura (1996) e Moura et al. (2010). O 

primeiro contato com a teoria ocorreu no projeto de extensão “Oficina Pedagógica de 

Matemática (OPM)”, no ano de 2018, gerando o interesse pela Atividade Orientadora 

de Ensino, que guia as ações do professor no processo intencional que visa o ensino 

e a apropriação dos conceitos científicos e teóricos pelos estudantes. Nesse projeto 

de extensão, foi possível compreender a importância da articulação entre teoria e 

prática e como concretizar o aprendizado de conceitos pelos estudantes com as 

situações desencadeadoras de aprendizagem. 

A OPM, foi criada em 2015 e é um dos projetos de extensão vigente na 

Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR). É um espaço para formação 

de professores que ensinam matemática que tem como objetivo promover a 

articulação entre a teoria e a prática, considerando os pressupostos da Teoria 

Histórico-Cultural, Teoria da Atividade e da Atividade Orientadora de Ensino. O projeto 

reúne como integrantes estudantes de licenciatura em matemática e pedagogia, pós-

graduandos em educação matemática, professores da rede pública de ensino e 

professores do departamento acadêmico de matemática da UTFPR.O contato inicial 

com a criptografia ocorreu no segundo semestre do ano de 2018, na disciplina de 

Fundamentos de Aritmética, sendo esta disciplina obrigatória do curso de Licenciatura 

em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Foi 

requerido nesta disciplina que se realizasse um trabalho de como poderia ser 

mostrado a criptografia aos estudantes de 6º e 9º ano do Ensino Fundamental e aos 

alunos da 3º série do Ensino Médio. No desenvolver do trabalho, compreendeu-se a 

importância dessa ferramenta na sociedade, assim como sua aplicação no ensino da 

Matemática. 

Entretanto, a maior influência na delimitação do tema foi a participação no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) onde, inicialmente, 

foi necessário estudar de forma mais aprofundada sobre algum conceito/conteúdo 

Matemático ou relacionado ao ensino da Matemática.  O tema então escolhido foi a 

criptografia como ferramenta de ensino. Feita esta escolha, as situações 

desencadeadoras de aprendizagem elaboradas foram desenvolvidas com estudantes 

da educação básica que participavam do projeto do PIBID, “Clube de Matemática”, no 
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ano de 2019. O “Clube de Matemática” foi um projeto na escola com encontros 

quinzenais com os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. O objetivo 

do projeto era ensinar conceitos matemáticos para os estudantes buscando 

contextualizar a matemática. 

A partir dessas motivações e trabalhos realizados sobre o tema, foi organizado 

esse trabalho de conclusão de curso, cujo objetivo inicial era analisar a aprendizagem 

de conceitos matemáticos por estudantes do 6º ao 9º ano a partir de situações 

desencadeadoras de aprendizagem utilizando a criptografia. Desta forma, o foco 

inicial do trabalho era a aprendizagem dos estudantes, tendo sido projetada a 

elaboração de um curso presencial que seria realizado no primeiro semestre de 2020. 

Entretanto, o contexto do ano de 2020, com a pandemia causada pelo novo 

coronavírus trouxe a necessidade de readequação ao trabalho considerando que não 

era mais possível o encontro presencial com os estudantes. 

Uma possibilidade idealizada foi a de transformar o trabalho em um curso online, 

porém considerou-se que há muitas limitações neste processo que precisariam ser 

analisadas principalmente, na coleta das informações e do processo de aprendizagem 

dos estudantes, que no formato virtual tem uma interação limitada. Assim, além das 

dificuldades em transformar jogos e histórias para o modo virtual ocorreria também 

perda de momentos importantes da aprendizagem dos estudantes enquanto 

solucionam a situação desencadeadora de aprendizagem. Além disso pelo desejo de 

acompanhar as falas e gestos dos grupos de estudantes, devido as dificuldades 

tecnológicas para promover todas as ações, optou-se por um trabalho teórico, 

considerando a possibilidade de em futuro próximo realizar as ações presencialmente 

em outro movimento de pesquisa. 

Desta forma, mudou-se o foco do trabalho aprofundando o processo de 

desenvolvimento de situações desencadeadoras de aprendizagem usando 

criptografia visando o ensino de conceitos matemáticos. As situações 

desencadeadoras de aprendizagem foram criadas a partir dos elementos da Atividade 

Orientadora de Ensino (AOE) e do movimento histórico e lógico da criptografia. 

Considerou-se alguns conceitos matemáticos relevantes para o movimento histórico 

e lógico da criptografia, os movimentos apresentados nas situações trabalham os 

seguintes conceitos matemáticos: funções inversas; aritmética modular; frequência 

relativa. 
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Assim, o objetivo proposto para este trabalho é o de elaborar situações 

desencadeadoras de aprendizagem de conceitos matemáticos com base no 

movimento histórico e lógico da criptografia.
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2 CRIPTOGRAFIA 

2.1 Significado e Classificações 

 
Etimologicamente, a palavra criptografia, vem do grego, formado pela união dos 

elementos kruptós, que significa “secreto” ou “oculto”, e graphía, que quer dizer 

“escrita”. O princípio da criptografia é simples, escolher com quem você quer 

compartilhar suas informações. Segundo Weber (1995), a criptografia é: 

 
[...] caracterizada como a ciência (ou arte) de escrever em códigos ou em 
cifras, ou seja, é um conjunto de métodos que permite tornar incompreensível 
uma mensagem (ou informação), de forma a permitir que apenas as pessoas 
autorizadas consigam decifrá-la e compreendê-la (WEBER, 1995, p.1). 

 
Os processos da comunicação usando criptografia acontecem nas seguintes 

etapas: 

• O transmissor da mensagem quer compartilhar alguma informação com a 

pessoa escolhida (receptor); 

• Encriptar a mensagem para que somente a pessoa escolhida (receptor) possa 

saber a informação contida; 

• O transmissor criptografa a mensagem e envia para o receptor; 

• Para que isso ocorra com sucesso só o receptor deve saber ou ter o poder de 

como decodificar a mensagem. 

 
Figura 1 – Processos da criptografia 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Segundo Fiarresga (2010), os objetivos da criptografia são: 

 
Confidencialidade – mantém o conteúdo da informação secreto para todos 
excepto para as pessoas que tenham acesso à mesma; Integridade da 
informação – assegura que não há alteração, intencional ou não, da 
informação por pessoas não autorizadas; Autenticação de informação – serve 
para identificar pessoas ou processos com quem se estabelece comunicação; 
Não repudiação – evita que qualquer das partes envolvidas na comunicação 
negue o envio ou a recepção de uma informação (FIARRESGA, 2010, p. 4). 

 

Na atualidade, esse processo promove a proteção de muitas de nossas 

informações pessoais. As pessoas normalmente buscam segurança nos serviços 
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oferecidos. Afinal, já imaginou fazer uma transferência bancária e alguém descobrir 

todas as suas informações pessoais? Devido a isso e a diversas outras utilidades, a 

criptografia é extremamente importante para nossa sociedade atual. 

Por mais que se tenha diversas técnicas criptográficas complexas e 

possivelmente indecifráveis, existe a ciência da decodificação de cifras que é 

chamada de criptoanálise (WEBER, 1995). A criptoanálise, também foi 

importantíssima para definir a nossa sociedade atual, como discutiremos no próximo 

item. 

Existem diferenças nas formas da criptografia. Tecnicamente uma substituição 

de palavras ou frases é definida como um código e uma substituição de letras é 

definida como cifra (SINGH, 2020). Conforme Singh (2020, p. 47), “os termos encriptar 

e decriptar são mais gerais e cobrem a codificação e decodificação de ambos, códigos 

e cifras”. 

As criptografias estão divididas em duas grandes classificações: simétricas e 

assimétricas. As criptografias simétricas são as cifras em que a chave (processo) de 

codificação e decodificação é o mesmo (HINZ, 2000; FIARRESGA, 2010), obviamente 

que essa chave não deve ser compartilhada, ou seja, deve ser privada. Todas as 

criptografias eram simétricas até à década de 70 (FIARRESGA, 2010), quando a 

criptografia tinha um maior uso político e militar. 

 
Figura 2 – Criptografia Simétrica 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
As criptografias chamadas de assimétricas são as criptografias que contém 

duas chaves, uma pública e uma privada. A chave pública é usada para codificar a 

mensagem e a chave privada para decodificar a mensagem.  
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Figura 3 – Criptografia Assimétrica 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Como explica Oliveira (2012): 

 
Para entender o conceito, basta pensar num cadeado comum protegendo um 
determinado bem. A mensagem é este bem, e o cadeado, que pode ficar 
exposto, é a chave pública. Apenas quem tiver uma chave particular (privada) 
que consiga abrir o cadeado poderá acessar a mensagem (OLIVEIRA, 2012, 
p. 15). 

 
A vantagem desse método é que não é necessário o compartilhamento da chave 

privada. Para uma melhor compreensão acerca da criptografia, segue no próximo 

seção, uma breve apresentação de seu movimento histórico e lógico. 

 
2.2 Indícios do Movimento histórico e lógico da criptografia 

 

Nesta seção, serão apresentados indícios do movimento histórico e lógico da 

criptografia buscando reconhecer nos nexos conceituais a essência de conhecimentos 

criptográficos e suas relações com os conhecimentos matemáticos. Nesse contexto, 

a essência é compreendida através do trabalho de Kopnin (1978): 

 
O estudo da história do desenvolvimento do objeto cria, por sua vez, as 
premissas indispensáveis para uma compreensão mais profunda de sua 
essência, razão porque, enriquecidos com o conhecimento da história do 
objeto, devemos retomar mais uma vez a definição de sua essência, corrigir, 
completar e desenvolver os conceitos que o expressam (KOPNIN, 1978, p. 
186). 

 

A partir desse estudo histórico do objeto para compreender a sua essência, 

também se pode compreender a correlação entre o movimento lógico e histórico. 

Como explicado por Kopnin (1978, p. 183): 

 
Por histórico subentende-se o processo de mudança do objeto, as etapas de 
seu surgimento e desenvolvimento. O histórico atua como objeto do 
pensamento, o reflexo do histórico, como conteúdo. O pensamento visa à 
reprodução do processo histórico real em toda a sua objetividade; 
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complexidade e contrariedade. O lógico é o meio através do qual o 
pensamento realiza essa tarefa, mas é o reflexo do histórico em forma teórica, 
vale dizer, é a reprodução da essência do objeto e da história do seu 
desenvolvimento no sistema de abstrações. O histórico é primário em relação 
ao lógico, a lógica reflete os principais períodos da história (KOPNIN, 1978, 
p. 186). 

 

A consideração apenas do lógico na organização do ensino pode gerar uma 

perda do rico processo histórico do desenvolvimento do conceito na experiência 

humana para o ensino do estudante (SILVA, 2018) e a reflexão sobre os nexos 

conceituais do conhecimento selecionado. Como explicado por Silva (2018, p. 55), “os 

nexos internos ou também chamados nexos conceituais, compreendem o movimento 

histórico e lógico do conceito”. Para Sousa (2018, p. 50), esses nexos conceituais “[...] 

contêm a lógica, a história, as abstrações, as formalizações do pensar humano no 

processo de constituir-se humano pelo conhecimento”. Assim, são o desenvolvimento 

do objeto na experiência da humanidade, das pessoas, para o conhecimento teórico. 

Como explica Sousa (2018), os nexos externos dos conceitos matemáticos: 

 
[...] estão relacionados à linguagem formal porque estão limpos, despidos de 
contradições, de práticas culturais e sociais presentes na história dos 
conceitos. Os nexos externos são explicitados na sala de aula completamente 
desconectados das diversas áreas do conhecimento a partir do aspecto 
simbólico. É como se os símbolos tivessem vida própria; falassem por si só. 
Prioriza-se a forma dos conceitos. Forma e conteúdo estão desconectados 
(SOUSA, 2018, p. 41). 

 
A grande maioria dos professores, como explicitado, apenas discutem a forma 

de apresentação dos conceitos como palavras, símbolos e outras formas de 

representação, desconectando-os das experiências humanas na construção desse 

conhecimento. Por outro lado, reconhecer os nexos internos dos conceitos no 

movimento histórico e lógico: 

 
[..] é compreender que todo conhecimento contém angústias, medos, 
aflições, ousadias, inesperados, novas qualidades, conflitos entre o velho e o 
novo, entre o passado e o futuro. É compreender que a totalidade do 
conhecimento é o próprio movimento da realidade objetiva que sempre estará 
por vir a ser (SOUSA, 2018, p.45). 

 
A partir da compreensão sobre a essencialidade do movimento histórico e lógico 

para organização do ensino, e seguindo os pressupostos da Atividade Orientadora de 

Ensino (MOURA et al., 2010; MOURA, 1996), apresentaremos alguns indícios do 

movimento histórico e lógico da criptografia, procurando alguns dos nexos conceituais 

em sua articulação com o conhecimento matemático. 
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2.2.1 Movimento histórico e lógico da criptografia 

 
Para espécie humana, na atualidade Homo sapiens sapiens, a comunicação foi 

algo primordial em sua evolução. Posterior à emissão de sons e articulação da 

linguagem dos humanos, as ideias “[...] começaram a sair do plano e passaram a ser 

esboçadas através de desenhos e pinturas em rochas e paredes das cavernas, por 

meio dessas se registrou o elementar passo em informação impressa” (VICENTE et 

al., 2016, p. 2). Com o avanço do tempo, os desenhos e pinturas tornaram-se 

símbolos, organizando assim, uma linguagem escrita padronizada para uma 

sociedade.  

A busca por uma forma de se comunicar com segurança e sigilo levou ao 

desenvolvimento da criptografia (SINGH, 2020). No entanto, no Egito, “a cifra não era 

usada em nome do sigilo, mas para louvar o trabalho e seu tema e permitir que o 

escriba demonstrasse sua habilidade” (CIMINO, 2018, p. 12). O princípio da 

criptografia é simples, escolher com quem você quer conversar e esconder suas 

mensagens dos demais. 

A criptografia é tão antiga quanto a própria escrita. Inclusive muitos métodos de 

criptoanálise, que é o conjunto de técnicas e métodos para decriptação, foram 

utilizados para compreender escritas e linguagens que foram esquecidas, como os 

hieróglifos egípcios e a escrita Linear B1 (CIMINO, 2018). Um dos mais antigos 

registros criptografados datam de 3000 a.C., que foram usados pelos escribas 

egípcios nos hieróglifos (THAWTE, 2013).  

 

 
1 A escrita Linear B foi um silabário utilizado pelos micênicos nos séculos XV a. C. até XII a. C. 
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Figura 4 – Hieróglifo 

 
Fonte: Fedor Selivanov2. 

 
Na Selêucia do Tigre, onde atualmente está localizada na cidade de Bagdá no 

Iraque, encontrou-se uma placa datada de cerca de 1500 a. C. com escrita 

cuneiforme. A placa mostrava uma fórmula para fazer esmalte em cerâmica, porém a 

escrita cuneiforme mostrada na placa estava criptografada (CIMINO, 2018). Nesta 

época, os escribas assírios e babilônicos assinavam suas placas com formas raras da 

escrita cuneiforme, com o objetivo de mostrar seu conhecimento. 

A cifra Cítala, também chamada de bastão de Licurgo, era uma forma de 

criptografia usada na cidade estado de Esparta, na Grécia antiga, por volta do século 

VI a.C.. Esta cifra necessita do uso de um bastão com formato de cilindro ou prisma 

com um raio ou apótema, no qual uma tira de pergaminho era enrolada. Para 

encontrar a mensagem escrita, o receptor deveria ter um bastão congruente ao de 

quem cifrou a mensagem. 

 

 
2 Disponível em: < https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/old-egypt-hieroglyphs-carved-on-stone-
157227299?src=2a553ba5-164f-4388-b135-13e3a2a13103-1-4>. Acesso em: 22 jan. 2020. 
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Figura 5 – Cifra Cítala 

 
Fonte: Fiarresga (2010, p. 7). 

 

Nos séculos III e II a. C., o Arthahashastra, um antigo tratado indiano, continha 

uma seção sobre espionagem e uso de uma escrita secreta (CIMINO, 2018). Neste 

período, na Índia, existiam dois tipos de criptografia. A Kautilya trabalhava com a 

substituição de vogais por consoantes, sendo que as outras letras não eram alteradas. 

O outro método existente, se chamava Muladeviya quando falado e Gudhalekhya 

quando escrito. Essa segunda cifra funcionava da mesma forma que a Kautilya em 

que trocavam letras específicas, mas também mantinha letras inalteradas. 

 
Figura 6 – Substituição da Muladeviva 

 
Fonte: Cimino (2018, p. 13). 

 

A cifra de César, que apareceu no século I a.C., foi assim chamada pelo seu uso 

frequente por Júlio César3 e é um método particularmente avançado de criptografia 

entre as numerosas formas que surgiram ao longo da história. A cifra de César 

funcionava com uma rotação do alfabeto em um número de letras, como mostrado na 

figura a seguir: 

. 

 
3 Júlio César foi um governante e, posteriormente, um ditador romano que viveu entre 100 a.C. e 44 a.C. 
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Figura 7 – Cifra de César 

 
Fonte: Thawte (2013, p. 4). 

 
No exemplo da figura, o número da rotação era 3 (três), ou seja, a letra na 

mensagem original é transformada na letra que fica três posições à frente na 

sequência alfabética. Era um método mais eficiente que os anteriores, porém era 

facilmente decifrado apenas analisando a frequência e a posição das letras, além de 

ter somente 26 possibilidades, as 26 rotações das letras do alfabeto. No entanto, ao 

invés de simplesmente mudar as letras por um número fixo de lugares no alfabeto, a 

sequência pode ser reorganizada de forma aleatória, aumentando significativamente 

o número de padrões possíveis. No exemplo do nosso alfabeto com 26 (vinte e seis) 

letras teríamos 26 fatorial (26!) ou 403.291.461.126.605.635.584.000.000 

possibilidades, fazendo a decifração de uma mensagem muito mais complexa.  

Mesmo mudando aleatoriamente as letras, ainda era possível decodificar a 

mensagem facilmente usando a análise de frequência. A primeira explicação da 

técnica de análise frequência foi feita pelo filósofo árabe, Abu al-Kindî (801-873), no 

século IX, em um manuscrito chamado Da elucidação de correspondência codificada 

(CIMINO, 2018). Essa técnica de frequência relativa foi muito relevante durante a 

história da criptografia, usada durante guerras, conspirações, espionagem, entre 

outros usos. 

Para Devore (2012, p. 13), “frequência relativa de um valor é a fração ou 

proporção de vezes em que esse valor ocorre”. Como também explica o autor 

(DEVORE, 2012, p. 13), a frequência relativa é calculada da seguinte forma: 

 

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
A análise de frequência era o “estudo do número de vezes que certas letras ou 

grupo de letras aparecem no texto codificado” (CIMINO, 2018, p.23). Abu al-Kindî 

recomendava que o texto normal tivesse ao menos uma página (CIMINO, 2018). 
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Com o declínio do Império Romano e a Idade das Trevas o desenvolvimento da 

criptologia no Ocidente estava interrompido, porém o mundo mulçumano passava por 

uma idade de ouro nas ciências e na matemática. No século IX, o filósofo árabe Abu 

al-Kindî deu “[...] início a criptoanálise sistemática” (CIMINO, 2018, p.23), ele criou a 

técnica de análise de frequência. Esta técnica se provou muito eficiente durante a 

história com as cifras monoalfabéticas e polialfabéticas.  

Como uma outra possibilidade, a criptografia no sistema tributário árabe tinha 

um papel fundamental, era utilizada uma cifra chamada qirmeh para manter o segredo 

da receita do estado. Esse sistema começou a ser utilizado no Egito, no século XVI 

passando pelo Império Otomano, Síria e Istambul, sendo utilizada até o século XIX 

(CIMINO,2018). 

Durante o desenvolvimento dos árabes perante a criptologia, os europeus ainda 

utilizavam cifras monoalfabéticas. Apenas no século XVI, com Giovanni Soro, que os 

europeus começaram a desenvolver seus conhecimentos sobre a criptografia e a 

decriptação (CIMINO, 2018). Soro era secretário de cifras do Conselho dos Dez que 

governava Veneza e chegou a trabalhar para o papa Clemente XII. 

Uma das histórias europeias mais relevantes, no século XVI, aconteceu na 

Inglaterra envolvendo a rainha Maria da Escócia e a rainha Elizabeth I. Após fugir da 

Escócia, a Rainha Maria se refugiou na Inglaterra, onde conspirou contra o governo 

de Elizabeth I, essa conspiração ficou conhecida como a Conspiração de Babington. 

Os conspiradores contrabandeavam cartas criptografadas através de Gilbert Gifford, 

um agente duplo (CIMINO,2018). A carta foi parar nas mãos de Thomas Phelippes 

que a decifrou usando a análise de frequência (SIGH, 2020; CIMINO, 2018). Assim, 

Maria da Escócia foi julgada por traição e decapitada em 1587. 

A necessidade de uma cifra mais elaborada no ocidente ficou clara após a 

história da rainha Maria da Escócia. Todavia, por volta dos anos de 1600, surgiram 

outras formas de criptografia, como a cifra de Vigenère, que era uma forma 

poliafabética, na qual se tinha uma mensagem, uma tabela e uma palavra-chave. A 

palavra-chave servia para criptografar a mensagem, segundo a tabela. 
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Figura 8 – Cifra de Vigenère 

 
Fonte: Adaptado de Singh (2020) 

 

 Para criptografar usando a cifra de Vigenère, usamos a primeira linha para as 

letras da mensagem e a primeira coluna para as letras correspondentes da palavra-

chave. Vale ressaltar que se repetia as letras da palavra até dar o tamanho da palavra 

ou frase escolhida. Por exemplo, criptografar a mensagem CRIPTOGRAFIA com a 

chave TCC. 

 
Quadro 1 – Exemplo cifra de Vigenère 

Mensagem C R I P T O G R A F I A 

Chave T C C T C C T C C T C C 

Mensagem Criptografada V T K I V Q Z T C Y K C 

Fonte: Adaptado de Singh (2020) 

 
A mensagem cifrada ficaria VTKIVQZTCYKC, que foi uma maneira interessante 

para época de criptografar, porém foi se tornando ineficiente à medida que ficou 

conhecida. 
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A cifra de Vigenère resolveu o problema da fácil decodificação que existia nas 

cifras monoalbéticas. Contudo, como explica Cimino (2018, p.40) “a cifra de Vigenère 

demorou a pegar porque usá-la exigia tempo e esforço e, em combate, a rapidez é 

essencial”. As cifras monoalfabéticas ainda eram muito utilizadas, quando a 

mensagem era decifrada esperava-se que a ação militar presente nela já tivesse 

acontecido.  

No século XIX, o telégrafo elétrico começou a se popularizar nos Estados Unidos 

da América e na Europa, as mensagens eram passadas em código Morse. Contudo o 

código Morse não era uma criptografia, apenas representavam as letras em seus 

pulsos de corrente elétrica. Assim, uma das melhores opções para ser usada foi a 

cifra de Vigenère. Essa cifra foi oficialmente decifrada pelo oficial prussiano Friedrich 

Wilhelm Kasiski num livro intitulado A escrita secreta e a arte de decifrar no ano 

1863 (CIMINO, 2018) de forma similar a análise de frequência. 

No início do século XX, com a invenção do rádio, a comunicação começou a ser 

cada vez mais rápida, porém esta rapidez custava muita segurança. A comunicação 

pelo rádio era facilmente interceptada, por isso aumentando a demanda por códigos 

cada vez mais seguros. 

Quando foi declarada a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Grã-Bretanha 

arrebentou os cabos de comunicação transatlânticos da Alemanha, tornando-se 

necessário que as forças alemãs usassem cabos de comunicação internacionais ou 

comunicações sem fio. Para solucionar esse problema, militares alemães começaram 

a criptografar suas comunicações, criando um departamento de criptografia dois anos 

após o início da guerra (KOTAS, 2000). Durante a Primeira Guerra Mundial os 

criptoanalistas derrotavam todas as formas de criptografia existentes (KOTAS, 2000). 

No Reino Unido, no entanto, todas as comunicações interceptadas eram 

encaminhadas para uma agência chamada de Inteligência, a Sala 40, que foi criada 

para decifrar as comunicações alemães criptografadas usando métodos de 

criptoanálise. Uma de suas realizações foi a decodificação do Telegrama 

Zimmermann, que alterou completamente o curso da guerra (THAWTE, 2013).  

O Telegrama Zimmermann foi uma mensagem enviada ao governo mexicano 

pelos alemães, tentando convencê-los a combater os estado-unidenses (KOTAS, 

2000). Essa mensagem foi criptografada usando o código 0075 somada a uma 

substituição monoalfabética. O código 0075 era uma substituição de frases, palavras 

e letras por números, neste código existiam 10000 combinações numeradas de 0000 
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até 9999, sendo que cada um destes números tinham um significado único.  O 

telegrama foi interceptado e decifrado pelos criptoanalistas da Sala 40 resultando na 

entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial em 1917 (CIMINO, 2018). 

De uma forma mais complexa, foi feita a Máquina Enigma, no ano de 1918, que, 

posteriormente, criptografava mensagens das tropas germânicas na Segunda Guerra 

Mundial. Os primeiros a decifrarem as mensagens alemãs foram os poloneses, 

através de seu Escrito de Cifras, posteriormente chamada por BS-4 (CIMINO, 2018). 

Contudo a Polônia não conseguiu prosseguir com o deciframento de mensagens da 

Enigma, por motivos econômicos (THAWTE, 2013).  

Apenas posteriormente, com Alan Turing e sua equipe em Bletchley Park, 

durante Segunda Guerra Mundial (1939-1945), conseguiram generalizar o método 

feito na Polônia e com a máquina Bombe decifraram todas as mensagens 

criptografadas pela máquina Enigma, encurtando a guerra e salvando milhares de 

vidas. Sendo este processo retratado no filme O Jogo da Imitação4.Estima-se que 

nessa criptografia feita pelos alemães existiam mais de 1 sextilhão de possibilidades.  

 
Figura 9 – Máquina Enigma 

 
Fonte: Fiarresga (2010, p. 21). 

 
 Durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos da América, a 

Agência de Segurança Nacional, conhecida com NSA, descobriu o uso feito pelos 

japoneses da máquina Roxa, que era uma adaptação da máquina alemã, a Enigma 

(CIMINO, 2018). Quando o ataque a Pearl Harbor (1941), base americana na ilha de 

 
4 O filme “O Jogo da Imitação” (2014) mostra o processo de um grupo de cientistas, que tentam decifrar o 
código da Máquina Enigma. 
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O’ahu no Havaí, ocorreu, segundo Cimino (2018, p. 150) “[...] não havia indicação, no 

tráfego japonês pelo rádio, de que Pearl Harbor fosse o alvo”. Os usos criptográficos 

usados pelos japoneses indicavam que os japoneses estavam se movimentando para 

atacar outras bases americanas. 

 Depois da Segunda Guerra Mundial, a criptologia começou a utilizar os 

computadores, tanto para codificação e decodificação. Durante a Guerra Fria (1947-

1991), a criptografia foi amplamente usada na espionagem. Segundo Cimino (2018), 

os agentes da União Soviética (URSS) utilizavam códigos de uso único cuja chave 

ficavam guardadas em cofres nas embaixadas, tornando as mensagens indecifráveis. 

Uma outra técnica utilizada na época era o microfilme, as mensagens eram reduzidas 

fotograficamente para escondê-las em um espaço físico muito reduzido. 

O desenvolvimento de computadores programáveis, como o Colossus e ENAIC, 

iniciou este movimento criando cifras como ASCII. O ASCII é um código binário de 7 

dígitos, sendo que cada letra do alfabeto minúscula e maiúscula, assim como alguns 

comandos podem ter um certo número, ela é um dos métodos mais conhecidos para 

a passagem de textos na nossa linguagem para representá-los em números (na base 

binaria). Como existem 128 (27) combinações de números binários de 7 dígitos o 

“ASCII pode identificar até 128 caracteres distintos” (SINGH, 2020, p.269). 

Posteriormente, “com a disseminação dos computadores comerciais na década 

de 1960” (CIMINO, 2018, p. 181), foi necessária a criação de um sistema de 

codificação padronizada para tornar a comunicação segura. O primeiro sistema foi 

criado por Horst Feistel (1915-1990) e seus colegas no International Business 

Machines Comporation (IBM) em Nova Iorque nos Estados Unidos, intitulada de 

“Lucifer”, o sistema era uma criptografia em blocos. A criptografia em blocos é quando 

o texto original é separado em blocos de tamanho pré-definido, em que cada um 

destes blocos é cifrado usando chaves diferentes ou permutações da mesma chave. 

Contudo, quando o sistema Lucifer foi apresentado ao Escritório Nacional de Padrões 

(NSA), ocorreu um problema, para a NSA a criptografia necessitava de um trabalho 

computacional para decodificação na época. Assim, a NSA passou limitar o uso dessa 

cifra. 

Posterior a criação do Lucifer, Feistel e seus colegas criaram a Padrão de 

Codificação de Dados (DES) que é outra cifra de blocos. O DES era uma criptografia 

simétrica usada pelo governo norte americano até 1997, “apesar de permitir cerca de 

72 quadrilhões de combinações, seu tamanho de chave (56 bits) é considerado 
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pequeno” (OLIVEIRA, 2012, p. 3). Um dos grandes problemas do Padrão de 

Codificação de Dados (DES) e dos criadores de criptografia era a distribuição de uma 

chave, afinal enviar a chave por meio eletrônico comprometia a segurança dos dados 

(CIMINO, 2018). Com medo de uma chave ser interceptada na época as chaves eram 

levadas dentro de uma pasta e algemadas com um mensageiro (CIMINO, 2018). 

Existia uma necessidade para solucionar o problema descrito, assim surgiu a 

criptografia assimétrica. O primeiro criptossistema a suprir está necessidade foi 

Rivest-Shamir-Adleman, mais conhecida como RSA, criada pelos cientistas da 

computação Ron Rivest e Adi Shamir com o matemático Leonard Adleman. Como 

explica Cimino (2018, p. 198) “os criptoanalistas ainda buscam um modo de decifrar 

o código RSA”. 

A criptografia RSA, usava a aritmética modular, para codificar assim era 

necessário o uso de dois números primos gigantes (𝑝 𝑒 𝑞) que eram multiplicados 

gerando um produto (𝑁) e se escolhia aleatoriamente um outro número (𝑓). A 

multiplicação dos números primos e o número escolhido eram divulgados. A partir daí 

era necessário que cada letra fosse criptografada em dígitos binários ASCII, ou de 

outra forma, resultando em 𝑊. Cada dígito (𝐷) era cifrado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

𝐷 ≡ 𝑊𝑓(𝑚𝑜𝑑 𝑁) 

 

Isto é, 𝐷 − 𝑊𝑓 é um múltiplo de 𝑁. 

Encontrar os valores necessários destes primos gigantes é um trabalho 

computacional gigante, já que é uma cifra aritmética, logo normalmente apenas quem 

tem estes números consegue decifrar as mensagens. 

Atualmente, como explica Oliveira (2012), existem diversas cifras sendo usadas. 

As principais cifras simétricas que são a Padrão de Criptografia Avançada (AES), 

Padrão de Codificação de Dados (DES), Triplo DES (3DES), International Data 

Encryption Algorithm (IDEA), Blowfish, Twofish, Código de Ron 1, 2, 3, 4, 5 e 6(RC1-

6) e Cast, sendo que a maior parte delas usam a criptografia em blocos. Já as cifras 

assimétricas são a Criptografia RSA, ElGamal, DiffieHellman e Curvas Elípticas. 

Todas essas cifras têm seus usos sejam eles proteção de dados bancários, do 

governo, das pessoas, em mensagens de texto, e-mails e diversos outros casos. 

O Padrão de Criptografia Avançada (AES) é uma criptografia que foi a melhor 

criptografia simétrica apresentada em um concurso em 1997 para proteger as 
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informações do governo americano. Essa seleção realizada no concurso teve como 

objetivo substituir a criptografia DES e teve como ganhador a cifra Rinjndael, que foi 

desenvolvida por Vincent Rijmen e Joan Daemen. A AES é uma cifra de blocos tem 

um tamanho de blocos limitado de 128 até 256 bits, onde sua chave tem tamanhos de 

128, 192 ou 256 bits (OLIVEIRA, 2012). 

O Triplo DES (3DES) é apenas uma variação do Padrão de Codificação de 

Dados (DES), porém utilizando “três ciframentos sucessivos” (OLIVEIRA, 2012, p. 3). 

Apesar de ser considerada segura, o 3DES é lento demais para ser uma criptografia 

padrão. O International Data Encryption Algorithm (IDEA) foi outra criptografia criada 

similar ao DES, porém sua chave tem tamanho de 128 bits. A IDEA é usada no 

mercado financeiro e como uma das criptografias nos e-mails (OLIVEIRA, 2012). 

A criptografia Twofish, criada por Bruce Schneier, é cifra de bloco de tamanho 

128 bits, ela usa chaves de tamanhos variáveis, de 128, 192 ou 256 bits (OLIVEIRA, 

2012). Essa criptografia também foi selecionada para o concurso da AES, porém foi 

um pouco mais lenta que a Rinjndael. 

Os códigos do Ron (RC1-6) foram criados por Ron Rivest, (um dos criadores da 

criptografia RSA) e outros cientistas em suas diferentes versões. A RC6 é uma cifra 

de bloco de 128 bits e suporta chaves de tamanhos variáveis de 128 até 2040 bits. 

A Cast, foi criada por Carlisle Adams e Stafford Tavares, foi candidato ao AES 

também e é baseado na criptografia DES (OLIVEIRA, 2012). A Cast era uma 

criptografia de blocos de tamanho 64 bits com a chave de tamanho variável de 40 a 

128 bits. 

Como criptografias assimétricas citadas no trabalho de Oliveira (2012), temos as 

criptografias RSA, ElGamal, DiffieHellman e Curvas Elípticas. A ElGamal e a 

DiffieHellman são cifras que assim como a RSA, usam a dificuldade computacional da 

manipulação de grandes números. Desta forma, a ElGamal e a DiffieHellman usam o 

problema do logaritmo discreto como forma de segurança, que consiste na dificuldade 

do trabalho computacional desses logaritmos em corpos finitos suficientemente 

grandes (OLIVEIRA, 2012). Já as Curvas Elípticas usam um sistema criptográfico 

como o ElGamal, porém trabalham no domínio das curvas elípticas ao invés dos 

corpos finitos. 

Destaca-se que, de forma geral, as formas de criptografia buscam um modo fácil 

para criptografar, seja humanamente ou rápido computacionalmente, e decriptação 

indesejada, para a pessoa que a mensagem não foi enviada, bem lenta e trabalhosa. 
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Atualmente existem diferentes sistemas criptográficos que não foram divulgados 

para dificultar a criptoanálise delas (SINGH, 2020). Contudo, ainda há uma dificuldade 

extrema com a quebra de muitas criptografias atuais pelo grande trabalho 

computacional exigido, que só serão resolvidas com a computação quântica (SINGH, 

2020). 

Nesta seção foram apresentados alguns indícios referentes ao movimento 

histórico e lógico da criptografia e percebe-se neles a articulação com os conceitos 

matemáticos. Como forma de síntese foi elaborado o seguinte esquema: 
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Figura 10 – Esquema com movimento histórico e lógico 

 

 

Fonte: Autoria própria
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A partir da relevância tanto histórica como atual da criptografia, na próxima seção 

será discutido como a criptografia pode ser um potencializador quando a usamos 

como ferramenta no ensino da matemática. 

 
2.3 Criptografia no Ensino 

 
As criptografias foram invenções essenciais para nossa sociedade atual, pois 

elas protegem nossas informações e dados, desde uma simples mensagem de texto 

até uma transação bancária (TAVARES et al., 2017, p.2). Um exemplo de seu uso é 

o envio de uma mensagem por aplicativo de celular, como o WhatsApp, que declara 

o uso da criptografia como garantia de proteção à privacidade dos usuários, como 

mostrado na figura a seguir. 

 
Figura 11 – Criptografia no WhatsApp 

 
Fonte: Dantas (2016, p. 29). 

     
As criptografias estão diretamente relacionadas com a teoria matemática, visto 

que a maior parte delas, usadas na atualidade, são aplicações matemáticas. Segundo 

Tavares et al. (2017, p.2) “[...] as técnicas criptográficas mais seguras são 

fundamentadas em algumas áreas da Matemática, tais como Álgebra Linear, 

Matemática Discreta e Teoria dos Números”. Podemos usá-la então para mostrar aos 

estudantes uma contextualização e/ou uma aplicação como indicado na Base 

Nacional Comum Curricular, a BNCC (2018), que: 

 
[...] propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 
conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do 
contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante 
em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida (BRASIL, 2018, 
p. 15). 

 
As discussões sobre a criptografia na Educação Básica podem introduzir essa 

ferramenta, tão utilizada na sociedade, no processo educacional, assim como 
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conceitos matemáticos, por exemplo, matrizes inversas (TAVARES et al., 2017) e 

funções inversas (GROENWALD, OLGIN, 2011). 

A inserção da criptografia em materiais didáticos é raramente feita, justamente 

por ela não ser um conteúdo ou conceito presente nos currículos. Segundo a análise 

feita por Litoldo e Lazari (2014), a abordagem da criptografia em livros didáticos 

depende muito dos autores, mas numa perspectiva geral é pouco presente. Os 

autores ainda ponderam que: 

 
[...] a forte presença do tema Criptografia em atividades da vida diária das 
pessoas, bem como o vínculo do assunto com fatos administrativos e 
políticos, é possível considerar que a inserção adequada de atividades 
ligadas a este tema pode ter um impacto positivo no processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos (LITOLDO e LAZARI, 2014, p.153). 

 

Devido à pouca exploração da criptografia no ensino, tanto para introdução dela 

quanto para utilização relacionada a algum conceito matemático, busca-se neste 

trabalho elaborar situações desencadeadoras de aprendizagem fundamentadas na 

base teórico-metodológica Atividade Orientadora de Ensino (AOE) proposta por 

Moura (1996) e Moura et al. (2010). 
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3 ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO 
 

A Atividade Orientadora de Ensino (AOE) discute a interdependência na ação 

pedagógica entre o conteúdo de ensino, as ações educativas e os sujeitos que 

participam da atividade de ensino (MOURA et al., 2010), fundamentada na teoria 

histórico-cultural e na teoria da atividade, destacando os autores Vygotski, Leontiev, 

Rubtsov e Davidov. Como discutido por Moura et al. (2010): 

 
A AOE mantém a estrutura de atividade proposta por Leontiev ao indicar uma 
necessidade (apropriação da cultura), um motivo real (apropriação do 
conhecimento historicamente acumulado), objetivos (ensinar e aprender) e 
propõe ações que considerem as condições objetivas da instituição escolar 
(MOURA et al., 2010, p.217). 

 
 Desta forma, a educação escolar foi criada diante da necessidade de preservar 

e socializar a cultura humana (MOURA; ARAUJO; SERRÃO, 2018). Olhando 

especificamente para dentro da escola, a necessidade do professor é, em sua 

atividade de ensino, apresentar para o estudante, em sua atividade de aprendizagem, 

a necessidade dele se apropriar do produto cultural estabelecido como relevante. 

Conforme Moura et al. (2010, p. 216): 

 
Para que a aprendizagem se concretize para os estudantes e se constitua 
efetivamente como atividade, a atuação do professor é fundamental ao 
mediar a relação dos estudantes com o objeto do conhecimento, orientando 
e organizando o ensino (MOURA et al., 2010, p.216). 

 
Compreendendo a necessidade destes sujeitos no ensino, o professor e o 

estudante, também é importante compreender qual é o motivo que os colocam em 

atividade. O docente tem como sua necessidade, como discutido previamente, incluir 

o estudante em nossa sociedade, e assim ensinar de forma intencional pode ser um 

dos motivos para organizar seu trabalho. Já o escolar, tem como seu motivo atender 

a sua necessidade de humanização se apropriando de conhecimentos teóricos 

(MORAES, 2008). 

O objetivo do professor é ensinar e do aluno é aprender. Neste contexto, o 

docente pretende concretizar, em sua atividade de ensino, o aprendizado dos alunos, 

reconhecendo em propostas curriculares e na experiência cultural humana os 

conhecimentos teóricos socialmente relevantes (MOURA et al., 2010).  

Moraes (2008, p. 102) define em sua tese, que as ações do professor estão 

relacionadas na “definição de procedimentos teórico-metodológicos de como trabalhar 

com os conhecimentos teóricos”. A autora define como ações do estudante, “as 
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resoluções dos problemas de aprendizagem” (MORAES, 2008, p. 116), visando 

concretizar seu objetivo (aprender). Como explicam Panossian e Moura (2010, p. 2) 

“uma mesma ação comporta diferentes operações”. Sendo essas operações o modo 

de execução das ações (PANOSSIAN; MOURA, 2010), tanto o professor quanto o 

estudante utilizarão dos recursos disponíveis para suas atividades de ensino e de 

aprendizagem, respectivamente (MORAES, 2008). 

A Figura a seguir (Figura 10), proposta por Moraes (2008, p. 116), sintetiza os 

elementos da Atividade Orientadora de Ensino discutidos anteriormente. 

 
Figura 12 – Elementos da Atividade Orientadora de Ensino 

 
Fonte: Moraes (2008, p. 116). 

 
Segundo Moura et al. (2010), a escola é vista como um espaço que possibilita a 

aprendizagem e a apropriação da cultura humana de forma intencional. Todavia, ao 

analisar a educação escolar “[...] como criação para uma resposta à necessidade de 

preservação e socialização da cultura” (MOURA; ARAUJO; SERRÃO, 2018, p. 414), 

percebemos o papel dela em nossa sociedade. 

É relevante que o sujeito da atividade pedagógica, principalmente o professor, 

reconheça a importância do processo de nos tornarmos humanos por meio da 

educação escolar. Nesta concepção, a atividade de ensino do professor desencadeia 

e potencializa a atividade de aprendizagem do estudante incluindo-os no grupo social 

que estão presentes. Para Moura et al. (2010, p.213): 
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O professor que se coloca, assim, em atividade de ensino continua se 
apropriando de conhecimentos teóricos que lhe permitem organizar ações 
que possibilitem ao estudante a apropriação de conhecimentos teóricos 
explicativos da realidade e do desenvolvimento do seu pensamento teórico, 
ou seja, ações que promovam a atividade de aprendizagem de seus alunos. 

 
Na AOE, tanto professores como estudantes estão em atividade e o modo que 

esses sujeitos realizarão suas operações no processo de ensino e aprendizagem é 

alterado por suas características como sujeitos portadores de conhecimentos, valores 

e afetividade. A atividade de ensino do professor visa resolver o problema que é a 

atividade de aprendizagem do estudante. O docente precisa “[...] aprender a lidar com 

informações do problema educativo” (MOURA, 1996, p. 33). 

Para resolver este problema de ensino, o professor tem como dados a 

experiência histórica e cultural da humanidade com seus processos de aprendizagem 

e a socialização dos conhecimentos teóricos. Significa que o professor com todas as 

informações disponíveis pode colocá-las de forma acessível para que os sujeitos 

aprendam (MOURA, 1996). Aprender como lidar com essas informações e dados é o 

aprendizado do professor, em seu processo de formação contínua. 

Assim, a apropriação do conhecimento é feita por cada um deles de forma 

diferente, conforme afirma Moura (1996): 

 
A atividade de ensino que respeita os diferentes níveis dos indivíduos e que 
define um objetivo de formação como problema coletivo é o que chamamos 
de atividade orientadora de ensino. Ela orienta o conjunto de ações em sala 
de aula a partir de objetivos, conteúdos e estratégias de ensino negociando 
e definido por um projeto pedagógico (MOURA, 1996, p. 32). 

 
Desta forma, “as ações do professor devem ser organizadas de forma a 

possibilitar aos estudantes a apropriação dos conhecimentos e das experiências 

histórico-culturais da humanidade” (MOURA et al., 2010, p. 218). Essas ações visam 

uma transformação do sujeito, que em sua atividade de aprendizagem, se apropriará 

da cultura humana. 

A busca principal da AOE é que o professor em atividade selecione e estude um 

conceito, organizando o seu processo de ensino, com o principal objetivo de que o 

aluno em sua atividade se aproprie e dê sentido próprio ao conhecimento. Assim, para 

Moura et al. (2010), “Na Atividade Orientadora de Ensino as necessidades, motivos, 

objetivos, ações e operações do professor e dos estudantes se mobilizam inicialmente 

por meio da situação desencadeadora de aprendizagem” (MOURA et al., 2010, p. 

222). 
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As situações desencadeadoras de aprendizagem são selecionadas ou criadas 

pelo professor a fim de concretizar seus objetivos de ensino, buscando que o 

estudante se aproprie de conhecimentos em sua atividade de aprendizagem. Ela 

apresenta aos estudantes a gênese do conceito, derivadas do movimento histórico e 

lógico do conhecimento, de forma a explicar a necessidade humana que levou à 

construção desse conhecimento teórico. As ações realizadas pelo professor 

primeiramente partirão da construção da solução da situação desencadeadora de 

aprendizagem. Moura et al. (2010) consideram que as ações do professor, 

 
[...] ao serem desencadeadas, considerarão as condições objetivas para o 
desenvolvimento da atividade: as condições materiais que permitem a 
escolha dos recursos metodológicos, os sujeitos cognoscentes, a 
complexidade do conteúdo em estudo e o contexto cultural que emoldura os 
sujeitos e permite as interações sócio-afetivas no desenvolvimento das ações 
que visam o objetivo da atividade - a apropriação de certo conteúdo e do 
modo geral de ação de aprendizagem (MOURA et al., 2010, p.222). 

 
As situações desencadeadoras de aprendizagem podem ser materializadas 

como um jogo, uma situação emergente do cotidiano ou uma história virtual do 

conceito a ser aprendido (MOURA; LANNER DE MOURA, 1998 citado por MOURA et 

al., 2010, p. 224). Para Moura e Lanner de Moura (1998),  

 
[...]o jogo com propósito pedagógico pode ser um importante aliado no 
ensino, já que preserva o caráter de problema. [...] O que devemos considerar 
é a possibilidade do jogo colocar a criança diante de uma situação-problema 
semelhante à vivenciada pelo homem ao lidar com conceitos matemáticos. 
[...] A problematização de situações emergentes do cotidiano possibilita à 
prática educativa oportunidade de colocar a criança diante da necessidade 
de vivenciar solução de problemas significativos para ela. [...] É a história 
virtual do conceito porque coloca a criança diante de uma situação problema 
semelhante àquela vivida pelo o homem (no sentido genérico) (MOURA; 
LANNER DE MOURA, 1998, p. 12-14 citado por MOURA et al., 2010, p. 224). 

 
 Muitas vezes os jogos são utilizados para aplicação, memorização ou repetição 

de conceitos ou habilidades. Contudo, seguindo os pressupostos da AOE o jogo é 

trabalhado no formato de um problema desencadeador de aprendizagem para 

promover a apropriação de um conceito matemático. 

 Já as situações emergentes do cotidiano, são problemas que o professor 

organiza derivados do contexto vivenciado pelo estudante. Neste formato de situação 

o professor deve considerar que seus estudantes são portadores de experiências e 

valores diferentes. 
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 Por sua vez, a história chamada de virtual contém problemas semelhantes aos 

vividos historicamente por humanos (MOURA; ARAUJO; SERRÃO, 2019). A história 

virtual, como explica Moura et al. (2010, p. 224): 

 
[...] é compreendida como uma narrativa que proporciona ao aluno envolver-
se na solução de um problema como se fosse parte de um coletivo que busca 
solucioná-lo, tendo como fim a satisfação de uma determinada necessidade 
à semelhança do que pode ter acontecido em certo momento histórico da 
humanidade. 

 
As situações que serão apresentadas neste trabalho procuraram atender aos 

princípios de uma situação desencadeadora de aprendizagem, considerando todos os 

seus elementos e os princípios da Atividade Orientadora de Ensino.
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4 METODOLOGIA 
 

A pesquisa apresentada objetivou a elaboração de situações desencadeadoras 

de aprendizagem de conceitos matemáticos com base no movimento histórico e lógico 

da criptografia. Para concretizar este objetivo foram necessárias algumas ações 

metodológicas: levantamento de artigos e trabalhos publicados em anais de eventos 

cujo tema envolvesse a criptografia e o ensino da matemática; estudar o movimento 

histórico e lógico da criptografia; estudar o referencial teórico adotado que é a 

Atividade Orientadora de Ensino; elaborar situações desencadeadoras de 

aprendizagem. 

Em um primeiro momento foi realizado uma seleção bibliográfica sobre o ensino 

da criptografia. As referências foram coletadas nos Periódicos da Capes, no dia 26 de 

setembro de 2019. Inicialmente foram encontrados 40 (quarenta) textos pelo site dos 

Periódicos da Capes, usando o filtro ‘criptografia ensino’. Destes quarenta textos 

selecionamos 5 (cinco) por meio dos seguintes critérios: tema central dos textos serem 

sobre o Ensino da Criptografia, Educação Matemática e/ou Ensino da Matemática. 

 
Quadro 2 – Textos selecionados 

Autor(es) Texto Contribuições 

Reis e Nehring 
(2017) 

A contextualização no 
ensino de matemática: 
concepções e práticas 

Discute contextualizações em diferentes situações de 
matemática. Analisou brevemente uma das 
contextualizações, conforme o trabalho de Pereira 
(2012)5, de uma situação para ensino da matemática. 
Usou a criptografia como ferramenta de 
contextualização para o aluno ter uma aprendizagem 
mais significativa com essas experiências da vida 
cotidiana. O trabalho fala sobre a significação dos 
processos de aprendizagem na generalização e 
abstração do conceito de função, a partir da 
contextualização com a criptografia. 

Vizolli, Carvalho e 
Pereira (2019) 

Criptografia: uma 
possibilidade para o 
ensino de função inversa 

Apresenta brevemente a criptografia RSA. Fala 
brevemente sobre a análise de frequência para 
decifrar a criptografia RSA e que existe a dificuldade 
para usar esse método é que depende dos fatores 
primos de um número dado. Os autores ainda fazem 
um breve panorama discutindo como a criptografia 
está sendo usada no ensino da matemática, a partir 
dos trabalhos descobriram que estão trabalhando 
com os seguintes conceitos da matemática: funções; 
matrizes; análise combinatória; algoritmo da divisão; 
conceitos de divisibilidade. O artigo discute uma 
possibilidade de trabalho com as funções inversas, 
que através de situações didáticas, tanto os 

 
5 PEREIRA, V.S. S. Ensino de funções: Uma abordagem contextualizada do tratamento da 

informação no ensino médio. Dissertação de Mestrado, Vassouras, Universidade Severino Sombra. 
2012. 
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professores quanto os estudantes desempenharam 
um papel ativo na aprendizagem.  

Olgin e 
Groenwald (2016) 

Explorando temas de 
interesse no Currículo de 
Matemática do Ensino 
Médio 

O estudo de Olgin e Groenwald (2016), discute sobre 
um estudo referente à escolha de alguns critérios para 
seleção de temas a serem trabalhados no Currículo 
de Matemática do Ensino Médio, que relacione os 
conteúdos matemáticos a temas de interesse, dentre 
eles a criptografia. Apresentam o trabalho de Olgin 
(2011)6 usando a criptografia para ensinar função 
afim. Ainda classificam alguns conteúdos 
matemáticos possíveis de serem trabalhados usando 
a criptografia, dentre eles: aritmética; aritmética 
modular; função linear; função quadrática; função 
exponencial; função logarítmica; polinômios; 
matrizes. 

Molinari (2017) Investigando a utilização 
da programação 
computacional e 
criptografia no Ensino de 
Matemática 

O trabalho apresentado discute sobre a 
contextualização da matemática usada no cotidiano 
usando programação computacional. Vale ressaltar 
que o trabalho foi discutido em um curso de 
graduação. Foram discutidos conceitos de números 
primos e de aritmética modular. O trabalho foi 
implementado usando os softwares Pascal e 
WxMáxima. 

Resende e 
Machado (2012) 

O ensino de matemática 
na licenciatura: a 
disciplina Teoria 
Elementar dos Números 

O trabalho dos autores discutiu sobre o ensino da 
Teoria dos Números na Licenciatura em Matemática. 
Para discutir a relevância dessa teoria, os autores 
trouxeram uma contextualização usada diretamente 
na vida das pessoas que é a criptografia RSA. Como 
discutido no texto essa forma de criptografia se 
mostra conectado aos números primos, que conforme 
apresentam os autores é o centro da Teoria dos 
Números. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Além destes estudos, buscou-se trabalhar com a gênese e essência dos 

conceitos matemáticos reconhecidos no estudo do movimento histórico e lógico da 

criptografia, para causar no estudante, em sua atividade de ensino, a necessidade de 

solucionar as situações-problema presentes nas situações desencadeadoras de 

aprendizagem. 

Paralelamente ao estudo da criptografia, houve amplas visitas a texto que 

discutem a AOE, principalmente aos marcos teóricos da teoria (MOURA, 1996; 

MOURA et al., 2010), ao mesmo tempo, visitou-se textos sobre a AOE (PANOSSIAN; 

MOURA, 2010; MOURA; ARAUJO; SERRÃO, 2019; MORAES, 2008). 

Durante o início da pesquisa notou-se a necessidade de outros textos e livros, 

principalmente sobre registros históricos para compreender melhor a criptografia e seu 

movimento histórico e lógico (WEBER, 1995; FIARRESGA, 2010; HINZ, 2000; 

 
6 OLGIN, C. A. Currículo no Ensino Médio: uma experiência com o tema Criptografia. 2011. 136 f. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Luterana do Brasil, 
Canoas, 2011. 



 
38 

 

OLIVEIRA, 2012; VINCENT et al., 2016; THAWTE, 2013; KOTAS, 2000; SIGH, 2020; 

CIMINIO, 2018). 

O foco do trabalho é o desenvolvimento de situações desencadeadoras de 

aprendizagem usando criptografia visando o ensino de conceitos matemáticos. Para 

elaboração dessas situações desencadeadoras de aprendizagem foram considerados 

os princípios da Atividade Orientadora de Ensino e o movimento histórico e lógico 

(KOPNIN,1978; SOUSA, 2018). 

Cada uma destas situações foi pensada para que o estudante sinta a 

necessidade de se apropriar de conceitos matemáticos distintos presentes no 

Movimento Histórico e Lógico (MHL) da criptografia. Decidiu-se trabalhar com 3 

conceitos matemáticos reconhecidos no movimento histórico e lógico da criptografia 

que foram frequência relativa, aritmética modular e função inversa. Desta forma, no 

próximo capítulo serão apresentadas a organização de situações desencadeadoras 

de aprendizagem trabalhando estes conceitos matemáticos usando a criptografia.
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5 SITUAÇÕES DESENCADEADORAS DE APRENDIZAGEM 
 

As situações apresentadas nesse Trabalho de Conclusão de Curso inicialmente 

foram pensadas para se adequar em um curso de três dias. 

 
Quadro 3 – Organização das situações por conceitos 

Dia 1 2 3 

Conceito 
Frequência absoluta 

e relativa 
Aritmética de restos Função inversa 

Situações 

Qual é a 

mensagem? 
Cifra de Restos; 

Função e sua 

inversa; 

Encontre as palavras 
Quais são os dígitos 

do CPF? 

Fonte: Autoria própria. 

 
A partir da mudança de objetivo deste trabalho, focou-se em elaborar as 

situações da melhor forma possível. As situações que foram organizadas em conjunto 

para o mesmo dia do curso se complementam, objetivando trazer a necessidade de 

usar o conceito abordado. Essas situações desencadeadoras de aprendizagem se 

encontram nos Apêndices e Anexos deste trabalho. Nesta seção buscou-se 

demonstrar explicar como as situações foram elaboradas, assim como as possíveis 

ações teórico-metodológica que podem ser incluídas nas aulas. O esquema a seguir, 

foi elaborado para mostrar como as situações foram organizadas levando em 

consideração a necessidade identificada no movimento histórico e lógico da 

criptografia
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Figura 13 – Situações no esquema do MHL da criptografia 

 

Fonte: Autoria própria
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O Quadro 4 a seguir, mostra um resumo de como as situações foram 

organizadas levando em consideração a movimento histórico e lógico da criptografia 

relativa ao conceito matemático abordado: 

 
Quadro 4 – Resumo das situações 

Situações 

desencadeadoras de 

aprendizagem 

Classificação Resumo 

Qual é a mensagem? História virtual 

Trazem a gênese do conceito de frequência 

relativa usando um dos usos históricos para 

decifrar mensagens. A história virtual e o 

jogo trazem a necessidade desse conceito 

usadas na técnica de frequência relativa 

para decodificar códigos.  
Encontre as palavras Jogo 

Cifra de Restos História virtual 

Trazem a gênese do conceito da divisão 

euclidiana e uma ideia introdutória de 

aritmética modular, usando duas situações 

desencadeadoras de aprendizagem. A 

história virtual e a situação emergente do 

cotidiano trazem uma das necessidades da 

humanidade para proteger os dados e 

informações. A aritmética modular é usada 

muito na criptografia RSA, que é uma das 

principais formas de cifrar na atualidade. 

Quais são os dígitos 

do CPF? 

Situação emergente do 

cotidiano 

Função e sua Inversa História virtual 

Traz a gênese do conceito de função e 

função inversa com uma história virtual 

buscando trabalhar com domínio, imagem e 

contradomínio usando a criptografia. A 

função será usada para codificar a 

mensagem e sua inversa para decodificá-la, 

trazendo as necessidades deste conceito. 

Fonte: Autoria própria. 

 
No próximo item serão apresentadas duas situações pensadas considerando a 

necessidade dos estudantes de se apropriarem do conceito de frequência relativa. 

 

5.1 Situações: “Qual é a mensagem?” e “Encontre as Palavras” 
 

A situação desencadeadora de aprendizagem Qual é a mensagem?, presente 

no Anexo A, foi materializada no formato de história virtual. Essa situação foi criada 

aliando os movimentos do Trabalho de Conclusão de Curso com o do projeto de 

extensão Oficina Pedagógica de Matemática (OPM) em 2020, no qual foi criada a 

situação desencadeadora de aprendizagem objetivando que fosse uma das situações 

deste trabalho. Ela foi escrita em formato de quadrinhos e está contida em um e-book, 

vale ressaltar que está foi a única situação que está neste formato devido a todos os 
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recursos necessários para fazê-la. Já a situação Encontre as palavras, presente no 

Apêndice B, foi materializada como um jogo e, assim como a situação Qual é a 

mensagem? a necessidade dela é decifrar a mensagem.  

A segunda situação foi feita pensando em complementar a primeira Qual a 

mensagem? na qual não era obrigatório que o aluno usasse análise de frequência 

para resolver. A partir disso serão discutidos quais foram os conceitos usados nas 

situações. 

 
5.1.1 Conceito abordado 

 

Os principais conceitos abordados na história virtual Qual é a mensagem? e no 

jogo Encontre as palavras é sobre a frequência relativa, frequência absoluta e 

combinações. Devore (2012, p. 13) define que a “frequência relativa de um valor é a 

fração ou proporção de vezes em que esse valor ocorre”. Como também explica o 

autor (DEVORE, 2012, p. 13), a frequência relativa é calculada da seguinte forma: 

 

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Já a frequência absoluta, é o número total de observações de alguma ocorrência. 

A técnica de frequência que estamos usando foi inicialmente explicada pelo filósofo 

árabe, Abu al-Kindî no século IX, em um manuscrito chamado Da elucidação de 

correspondência codificada (CIMINO, 2018).  

A frequência relativa, frequência absoluta e combinação, como conceitos 

matemáticos, fazem parte da unidade temática Probabilidade e Estatística da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018). Para Moura et al. (2019), os 

nexos conceituais para o desenvolvimento do pensamento teórico de estatística 

percorrem os quatro movimentos: 

 
1) O movimento de variabilidade de um fenômeno em determinado tempo e 
espaço; 2) Percepção e observação da frequência de um fenômeno; 3) 
Demonstração de regularidades; 4) Realização de previsões e possibilidades 
da ocorrência de um fenômeno (MOURA et al., 2019, p. 7). 

 
 Considera-se que as duas situações passam pelos movimentos 2, 3 e 4 nos 

processos para encontrar suas soluções, que é a decodificação das mensagens. Nas 

duas situações elaboradas estão presentes alguns indícios do movimento histórico e 

lógico da combinatória.  
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Teza (2018) em sua dissertação apresenta alguns indícios do movimento 

histórico e lógico da combinatória, citando a criptografia em alguns destes momentos. 

O primeiro indício discutido no trabalho de Teza (2018, p. 52): 

 
[...] o estabelecimento de diferentes significados conforme a combinação de 
determinados elementos, isto é, a cada nova combinação realizada com 
determinados elementos se gerava um novo significado, uma nova 
interpretação, independentemente da quantidade de combinações realizadas 
(TEZA, 2018, p. 52). 

 
O indício apresentado discute sobre cada uma das interpretações de uma nova 

combinação, em que não há preocupação com a quantidade de combinações (TEZA, 

52). Este indício está presente na primeira situação desencadeadora de 

aprendizagem apresentada na história virtual Qual é a mensagem?. As 26 

possibilidades presentes na cifra de César têm um significado, que decodifica ou não 

a mensagem. Outro indício discutido por Teza (2018, p. 59): 

 
O segundo indício trata de quando matematicamente se torna importante 
saber a quantidade de combinações possíveis a serem realizadas com os 
elementos, ou seja, percebe-se a revelação de novas necessidades 
relacionadas a quantificação das combinações (TEZA, 2018, p.59). 

 
Já a segunda situação desencadeadora de aprendizagem, o jogo Encontre as 

palavras, apresenta o segundo indício visto que não é viável esgotar manualmente 

ou empiricamente (TEZA, 2018) as 403291461126605635584000000 (26 fatorial) 

possibilidades. Compreender isto traz a necessidade de usar o método de análise de 

frequência para decriptar a mensagem. Essa limitação mostra a necessidade de uma 

sistematização que permita contar todas as possibilidades.  

 
5.1.2 Encaminhamentos metodológicos das situações 

 
Para o trabalho com os estudantes será necessário que o professor tenha os 

seguintes recursos: quadro verde; folhas das situações; jogo Encontre as palavras e 

suas peças; giz; e-book Qual é a mensagem?. As duas situações desencadeadoras 

de aprendizagem têm como objetivos de aprendizagem: compreender o conceito de 

frequência relativa e frequência absoluta; calcular frequência relativa; coletar as 

informações do problema proposto; comparar as informações; compreender o número 

de combinações possíveis. 
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Para desenvolver as situações o professor, assim como o estudante, tem ações 

que compõe suas atividades de ensino e aprendizagem respectivamente. O Quadro, 

demonstra possíveis ações para o professor e para o estudante. 

 
Quadro 5 – Possíveis ações dos professores e estudantes situações 1 e 2 

Situação Ações do professor Ações do estudante 

Qual é a 
Mensagem? 

• Entregar a situação 
desencadeadora de aprendizagem aos 
estudantes; 

• Atender às perguntas dos 
estudantes envolvendo algum dado ou 
conhecimento específico; 

• Compartilhar as possibilidades de 
resoluções resultados e como os 
estudantes chegaram a este resultado. 
Usaram a técnica de frequência relativa? 
Se os estudantes foram por tentativa e 
erro, é possível chegar no resultado se a 
cifra estiver organizada de forma não 
regular (próxima situação)?; 

• Recolher os dados feitos pelos 
estudantes; 

• Discutir a solução com os 
estudantes, criando uma síntese coletiva; 

• Perguntar: Quantas combinações 
existem na cifra de César realizada com 
as 26 letras do alfabeto? É fácil decodificar 
as mensagens escritas usando cifra de 
César?; 

• Formalização dos conceitos de 
frequência relativa e frequência absoluta. 

• Ler o e-book; 

• Compreender os motivos 
do uso da criptografia; 

• Compreender a história e 
o funcionamento da cifra de 
César; 

• Compreender o conceito 
de análise de frequência 
explicado pelo professor 
Diógenes para decifrar a 
mensagem; 

• Compreender que existem 
outras formas possíveis de 
decifrar a mensagem além da 
análise de frequência; 

• Entender a frequência 
absoluta apresentada pelo 
professor Diógenes; 

• Decifrar a mensagem 
usando a análise de frequência ou 
outros métodos.; 

• Compartilhar as 
resoluções; 

• Validar a solução; 

• Compreender os 
conceitos de frequência relativa e 
frequência absoluta. 
 

Encontre as 
palavras 

• Entregar o jogo para os 
estudantes de aprendizagem aos 
estudantes; 

• Apresentar a regra do jogo aos 
estudantes, tirar as dúvidas sobre o jogo e 
ajudar a organizar as equipes; 

• Atender as perguntas dos 
estudantes envolvendo algum dado ou 
conhecimento específico; 

• Quem ganhou e como ganhou 
(como decodificou)? 

• Compartilhar o processo e as 
soluções encontradas;  

• Recolher os dados feitos pelos 
estudantes; 

• Discutir a solução com os 
estudantes, criando uma síntese coletiva; 

• Perguntar qual é a possibilidade 
de resolver por meio de tentativas; 

• Discutir as combinações 
existentes para cifrar dessa forma. 
 

• Compreender as regras 
do jogo; 

• Organizar a equipe; 

• Iniciar o jogo Encontre as 
palavras; 

• Usar a análise de 
frequência para encontrar as 
palavras decifradas; 

• Conferir as respostas do 
vencedor; 

• Apresentar a solução; 

• Discutir qual é o número 
de possibilidades de cifrar dessa 
forma. 
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Fonte: Autoria própria. 

 
A história em quadrinhos Qual é a mensagem?, a qual foi transformada em um 

e-book (Anexo A), mostra o movimento de um grupo de pessoas que buscam decifrar 

quatro mensagens encontradas na praia até voltar a cidade e ir visitar um especialista. 

 
Figura 14 – Quatro mensagens encontradas na praia 

 

Fonte: Mancini (2020, p. 5). 

 
Para decriptar a mensagem o grupo encontra o professor Diógenes, um 

especialista, que reconhece a criptografia usada nas quatro mensagens. Assim, o 

personagem começa um processo para decifrar as mensagens usando o método de 

análise de frequência, mostrando para o leitor. Depois do decriptar a mensagem, 

professor Diógenes mostra aos personagens quais seriam estas mensagens, contudo 

o leitor não consegue ler as mensagens. Depois dos personagens Antônia e Júlio 

chegarem em sua casa, seus pais perguntam o que estava escrito na mensagem, 

contudo eles só se lembram do método de análise de frequência e não se lembram 

das mensagens.  
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Figura 15 – Busca por decriptar as mensagens novamente 

 

Fonte: Mancini (2020, p. 17). 

 
Assim, para movimentar o leitor ele tem que ajudar os personagens a saber 

quais são as mensagens, resolvendo o problema desencadeador da primeira situação 

desencadeadora de aprendizagem. 

 
Figura 16 – Problema desencadeador 

 

Fonte: Mancini (2020, p. 18). 

 
No e-book é apresentado o método de análise de frequência como uma 

possibilidade de escolha para o estudante descobrir a mensagem, contudo ela não é 

única, principalmente na cifra de César que podem conter outras análises para 

decifrar, como destacado pela Antônia e por uma mensagem para o professor em um 

trecho da página 13 da história em quadrinhos. 
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Figura 17 – Trecho e-book p.13 

 

Fonte: Mancini (2020, p. 13). 

 
Este acontecimento na história em quadrinhos destaca um problema que é 

relevante para o trabalho com as situações, de que não é necessário a utilização da 

análise de frequência para resolver o problema desencadeador que é decriptar as 

quatro mensagens, já que a cifra de César tem apenas 26 possibilidades, tentativa e 

erro é algo válido. 

Caso o estudante não utilize a análise de frequência na situação Qual é a 

mensagem?, ele tem a necessidade de usá-la na próxima situação. Desta forma, 

surgiu a necessidade da elaboração de uma situação desencadeadora de 

aprendizagem intitulada Encontre as palavras (Figura 18). Esta situação foi 

materializada como um jogo, que consiste em encontrar quais são as palavras cifradas 

para que seja necessário o uso do método de análise de frequência, causando a 

necessidade do estudante de se apropriar do conceito de frequência relativa. 
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Figura 18 – Tabuleiro Encontre as palavras 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
O jogo Encontre as palavras, é um jogo de tabuleiro, cujo objetivo é a 

decriptação de 10 (dez) palavras antes da outra equipe. Cada um dos lados do 

tabuleiro contém 30 (trinta) palavras, dentre estas palavras 20 (vinte) serão 

conhecidas quando decodificadas, enquanto 10 (dez) das palavras são apenas letras 

embaralhadas e codificadas de palavras em português para não atrapalhar a análise 

de frequência da situação. Após decifrar as dez palavras conhecidas, declara-se o fim 

do jogo e os estudantes devem conferir o resultado para saber se a equipe decodificou 

de forma correta as mensagens. As demais regras do jogo estão descritas no 

Apêndice B. 

No próximo item serão apresentadas outras duas situações que foram pensadas 

em trazer a necessidade dos estudantes de se apropriar do conceito de divisão 

euclidiana e noções de aritmética de restos, conhecida como aritmética modular. 

 
5.2 Situações: Cifra de Restos e Quais os dígitos do CPF 

 

A situação desencadeadora de aprendizagem “Cifra de restos”, presente no 

Apêndice D, foi materializada no formato de história virtual. Trazendo a necessidade 

de ajudar o Carl a decriptar algumas mensagens. A cifra das mensagens foi feita 

usando números múltiplos de 26, por causa das 26 letras do alfabeto, somados com 

os restos correspondentes a letra desejada, este processo foi descrito no Apêndice E. 
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Já a situação “Quais os dígitos do CPF”, presente no Apêndice F, foi materializada 

como uma situação emergente do cotidiano trazendo a necessidade de validar o CPF, 

como uma assinatura eletrônica. A partir disso serão discutidos quais foram os 

conceitos usados nas situações. 

 
5.2.1 Conceito abordado 

 
Estas situações geram a necessidade de compreender a aritmética de restos, 

buscando introduzir a ideia de aritmética modular. Para a criptografia a aritmética 

modular teve um papel essencial no seu desenvolvimento. Como discutido por Cimino 

(2018), a criptografia tinha um problema com a distribuição da chave, da forma de 

decodificação da mensagem pelo remetente, pois essa precisaria ser comunicada 

fisicamente ou pelos meios eletrônicos, o que era um risco à segurança dessas 

mensagens.  Até o final do século XX, a maneira mais eficiente era entregar 

fisicamente e com o máximo de cuidado. Para solucionar o problema os cientistas da 

computação Ron Rivest e Adi Shamir, juntos com o matemático Leonard Adleman 

criaram o criptossistema RSA. 

 Para Cimino (2018, p. 184), “a maneira mais fácil de resolver a aritmética 

modular é calcular a resposta na aritmética padrão e dividir o resultado pelo módulo, 

a resposta será o resto”. Assim, usaremos essas situações para compreender a 

divisão euclidiana nos números reais. Como explicado por Soppelsa (2016, p. 4, grifos 

do autor): 

 
Teorema da Divisão Euclidiana: Sejam a e b números naturais com b≠0. 
Existem dois únicos números naturais q e r tais que a = b∙q + r, onde 0 ≤ r < 
b. Esse resultado garante que mesmo quando a não é múltiplo de b, podemos 
encontrar o múltiplo de b que fica “mais perto” de a. 

 
 Assim, para resolver as situações será necessário que o estudante saiba usar 

a divisão euclidiana para encontrar o resto nas divisões. Com o resto o estudante 

consegue obter a letra correspondente e terá uma noção sobre aritmética modular. 

 

5.2.2 Encaminhamentos metodológicos das situações 

 

Para o trabalho com os estudantes será necessário que o professor tenha os 

seguintes recursos: quadro verde; folhas rascunho; giz; folhas das situações. As duas 

situações desencadeadoras de aprendizagem têm como objetivos de aprendizagem: 
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ter noções de aritmética modular; apropriar o conceito de divisão euclidiana; definir o 

resto em uma divisão euclidiana.  

Para desenvolver as situações o professor, assim como o estudante, tem ações 

em suas atividades de ensino e aprendizagem respectivamente. O Quadro 6, 

demonstra possíveis ações para o professor e para o estudante. 

 
Quadro 6 – Possíveis ações dos professores e estudantes situações 3 e 4 

Situação Ações do professor Ações do estudante 

Cifra de Restos 

• Entregar a situação 
desencadeadora de aprendizagem aos 
estudantes; 

• Atender as perguntas dos 
estudantes envolvendo algum dado ou 
conhecimento específico; 

• Compartilhar os resultados. 
(Como os alunos fizeram? Dividindo? 
Agrupando?); 

• Recolher os dados feitos pelos 
estudantes; 

• Formalização dos conceitos de 
divisão euclidiana e comentar a 
congruência e o módulo. 

• Ler a carta enviada por 
Carl; 

• Ajudar Carl a decifrar as 
mensagens secretas; 

• Compreender a aritmética 
modular presente no relógio; 

• Comparar a aritmética 
modular presente no relógio com 
a da letra cifrada; 

• Dividir o número que 
representa cada letra por 26; 

• Calcular o resto presente 
em cada letra das mensagens 
criptografadas; 

• Apresentar a solução 
desenvolvida em grupo; 

• Compreender as 
mensagens; 

• Apropriar o conceito de 
divisão euclidiana; 

• Compreender o conceito 
de aritmética modular. 

Quais são os 
dígitos do CPF 

• Entregar a situação 
desencadeadora de aprendizagem aos 
estudantes; 

• Falar sobre a validação do CPF (é 
como uma assinatura digital, por isso se 
relaciona a criptografia); 

• Atender as perguntas dos 
estudantes envolvendo algum dado ou 
conhecimento específico; 

• Compartilhar os resultados (Quais 
são os dígitos verificadores do CPF da 
Ana? Verificaram o próprio CPF?); 

• Recolher os dados feitos pelos 
estudantes; 

• Discutir a solução com os 
estudantes, criando uma síntese coletiva. 
 

• Ler a situação vivenciada 
por Ana; 

• Compreender como 
encontrar os dígitos verificadores 
a partir do site encontrado por 
Ana; 

• Usar a divisão euclidiana 
para encontrar os dígitos 
verificadores; 

• Ajudar a Ana a encontrar 
os dois dígitos verificadores; 

• Testar os dígitos 
verificadores do próprio CPF; 

• Apresentar a solução 
desenvolvida em grupo; 

• Compreender a solução 
da situação. 

Fonte: Autoria própria. 

 
A situação desencadeadora de aprendizagem “Cifra de restos” traz a 

necessidade ao estudante de ajudar o Carl a decriptar três mensagens. Foi pensada 

num contexto em que alguns estudantes de uma universidade alemã no início do 
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século XIX usam a aritmética de restos para se comunicar. A cifra usa o resto de uma 

divisão por 26 para determinar qual letra ela representa, conforme a figura abaixo. 

 
Figura 19 – Como resto se associa a letra 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Ao pensar em como dar uma indicação para o estudante como é o 

funcionamento da criptografia, foi pensado em usar o personagem presente na carta. 

A figura a seguir, mostra o movimento do remetente da carta mostrando uma dica que 

associa a cifra ao conceito de divisão euclidiana e aritmética modular. 

 
Figura 20 – Trecho carta 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Posterior à carta e à dica, o estudante deve usar os conceitos de divisão 

euclidiana para encontrar o resto dos números contidos na carta, como a da 

“Mensagem C” a seguir. Tendo este número basta associá-lo com a letra 

correspondente. 

 
Figura 21 – Mensagem C 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Já a situação “Quais os dígitos do CPF?” (Apêndice F), mostra a necessidade 

de validar os dígitos do CPF, usando a aritmética modular. Nesta situação 

desencadeadora de aprendizagem, o estudante é colocado numa situação emergente 

do cotidiano onde Ana, uma estudante do Ensino Médio que se inscreveu no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), porém quando foi entrar no site para verificar seu 

ensalamento não lembrou do número completo de seu Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF). Contudo, ela se lembrava de seus nove primeiros dígitos, então apenas faltava 

os últimos dois. Quando pesquisou na internet, viu que tinha como calcular estes dois 

dígitos chamados de verificadores, como demostra a imagem a seguir. 

 
Figura 22 – Forma para encontrar os dígitos verificadores 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Como problema desencadeador, inicialmente o estudante deve encontrar quais 

são os dígitos verificadores do CPF da personagem da história, sendo que os nove 

dígitos iniciais são “111.222.333” usando a aritmética de restos. Posterior ao encontrar 

os dígitos verificadores do CPF da Ana, na seguinte questão os estudantes devem 

conferir se o CPF deles é válido. 

Na próxima seção será apresentada uma situação que foi pensada considerando 

a necessidade dos estudantes se apropriarem do conceito de função inversa. 

 
5.3 Situação: “Função e sua inversa” 

 
A situação foi pensada levando em consideração uma ação básica quando 

estamos criptografando, que é o processo de decriptar a mensagem. Para Vizolli, 

Carvalho e Pereira (2019, p. 211), “Codificar e decodificar mensagens consiste num 

processo de fazer e desfazer algo, o que coincide com o princípio da função inversa”. 

A situação desencadeadora de aprendizagem “Função e sua inversa”, Apêndice 

H, foi materializada como uma História Virtual. Objetivando criar a necessidade de 

apropriação pelos estudantes do conceito de função inversa essa situação, faz com 

que os estudantes criem uma função codificadora e que seus colegas a partir dessa 

função criem a função decodificadora. Contudo, neste processo os estudantes devem 

respeitar as condições necessárias para que haja função inversa. 

 
5.3.1 Conceito abordado 

 
Os principais conceitos abordados na história virtual desta situação 

desencadeadora de aprendizagem são função e função inversa. Segundo Tamarozzi 

(2001), o princípio básico da criptografia é: 

 
[...] encontrar uma transformação (função) injetiva f entre um conjunto de 
mensagens escritas em um determinado alfabeto (de letras, números ou 
outros símbolos) para um conjunto de mensagens codificadas. O desafio de 
um processo criptográfico é ocultar eficientemente os mecanismos (chaves) 
para a inversão de f, de modo que estranhos não possam fazê-lo 
(TAMAROZZI, 2001, p. 41). 

 
Logo, o que faz uma melhor criptografia é ter um processo mais difícil de inversão 

dessa função. Conforme Tamarozzi (2001, p.41), a mensagem é cifrada como descrito 

na imagem. 
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Figura 23 – Processo da criptografia como função 

 

Fonte: Tamarozzi (2001, p. 41). 

  
Destaca-se no trabalho, conforme Iezzi e Murakami (2004), alguns conceitos que 

são relevantes para a situação: 

 
Quadro 7 – Conceitos relevantes para situação 5. 

Conceitos primitivos Conceitos relevantes para a situação 

• Conjunto; 

• Elemento; 

• Pertinência 
entre elemento e 
conjunto. 

• Função: Dados dois conjuntos A e B*, não vazios, uma relação f 
de A em B recebe o nome de função definida em A com imagens em B, 
se, e somente se, para todo x ∈ A existe só um y ∈ B tal que (x,y) ∈ f. 
• Domínio: Chamamos de Domínio o conjunto D dos elementos x 
∈ A para os quais existe y ∈ B tal que (x,y) ∈ f. Como f é uma função 
implica que D=A. 

• Imagem: Chamamos de Imagem o conjunto Im dos elementos y ∈ 
B para os quais existe x ∈ A tal que (x,y) ∈ f. 

• Função Injetora: Uma função f:A→B é chamada de injetora 
quando elementos diferentes de A são transformados por f em diferentes 
elementos de B, ou seja, 𝑎 ≠ 𝑏 𝑒𝑚 𝐴 ⇒ f(a) ≠ f(b) em B  

• Função Sobrejetora: Uma função f:A→B é chamada de 
sobrejetora quando todo elemento de y ∈ B, é a imagem de um x ∈ A, 
ou seja, Im(f) = B  

• Função Bijetora: Uma função f:A→B é chamada de bijetora, 
quando a função é simultaneamente injetora e sobrejetora. 

• Função Inversa: Seja f:A→B uma função, definimos a inversa 
de f por f-1:B→A. Ou seja, é a função que leva os elementos da imagem 
da função f aos elementos do domínio da função f. 
Assim, f:A→B é inversível ⇔ f é bijetora. 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.3.2 Encaminhamentos metodológicos da situação 

 

Para o trabalho com os estudantes será necessário que o professor tenha os 

seguintes recursos: quadro verde; folhas das situações; giz. As duas situações 

desencadeadoras de aprendizagem têm como objetivos de aprendizagem: noções de 

imagem, domínio e contradomínio; noção de função; noção de função inversa. Para 

desenvolver as situações o professor, assim como o estudante, tem ações em suas 

atividades de ensino e aprendizagem respectivamente. O Quadro 8, demonstra essas 

possíveis ações para o professor e para o estudante. 

 
Quadro 8 – Possíveis ações dos professores e estudantes situação 5 

Situação Ações do professor Ações do estudante 
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Função e sua 

inversa 

• Entregar primeira parte da 
situação desencadeadora de 
aprendizagem aos estudantes (história 
virtual, da primeira até a quarta questão); 

• Atender as perguntas dos 
estudantes envolvendo algum dado ou 
conhecimento específico; 

• Compartilhar os resultados. (Os 
alunos conseguiram descrever as 
funções? E suas inversas?); 

• Explicar os usos da função; 

• Entregar para os estudantes a 
segunda parte da situação 
desencadeadora de aprendizagem 
(história virtual, da quinta até a sétima 
questão); 

• Perguntar sobre as funções 
escolhidas pelos estudantes 

• Recolher os dados feitos pelos 
estudantes; 

• Quais foram as inversas 
encontradas pelos estudantes (funções 
decodificadoras?); 

• Mostrar a relação que codificar é 
usar uma função e decodificar é uma 
função inversa; 

• Criar uma função coletivamente 
com os estudantes mais elaborada que a 
usada por Provenzano. 

• Ler a situação 
desencadeadora de 
aprendizagem; 

• Compreender por que 
Provenzano foi preso; 

• Identificar a imagem da 
função; 

• Decifrar a mensagem 
enviada por Provenzano; 

• Identificar a função usada 
por Provenzano; 

• Identificar a função 
inversa usada para decodificar a 
mensagem; 

• Compreender o que é 
uma função; 

• Elaborar uma função que 
supere a usada por Provenzano; 

• Escrever uma mensagem 
codificada, usando uma função 
codificadora; 

• Decodificar a mensagem 
do outro grupo e dizer qual foi a 
dificuldade para decifrar; 

• Elaborar uma função com 
todos os alunos e com o 
professor. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 A situação desencadeadora de aprendizagem “Função e sua inversa” 

(Apêndice H) busca a necessidade do estudante em criar uma função inversível para 

criptografar uma função. A situação inicialmente conta a história do mafioso Bernardo 

Provenzano que usou a cifra de César em 2006, fazendo a alteração de ao invés de 

usar letras, usou números como descrito na figura a seguir. 

 
Figura 24 – Cifra de César usando números 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Inicialmente, conforme a figura 25, o estudante deve decriptar a mensagem 

fictícia escrita por Provenzano e encontrar a função inversa da função que o mafioso 

usou para codificar a mensagem. 
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Figura 25 – Mensagem de Provenzano e perguntas da situação 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Após encontrar a mensagem de Provenzano, a função que ele usou para 

criptografar e a função inversa que a polícia usou para decriptar a mensagem. Para 

criar essa função é necessário associar as letras a números como mostrado por uma 

mensagem anterior domínio de uma função, como descrito na figura 26. A diferença 

é que os estudantes podem criar um domínio das suas letras e dos seus símbolos e 

escrever uma mensagem. 

 

 
Figura 26 – Número associado com letra 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
 Com isto, os estudantes devem criar uma função inversível que supere a 

utilizada por Provenzano para criptografar sua mensagem e já descrever sua inversa. 

Essa mensagem e a tabela de letras e símbolos associadas a números serão 

entregues a outro estudante para que ele encontre a função que criptografa e a função 

que decripta (função inversa) a mensagem.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho apresentado trouxe o resultado da elaboração de 5 (cinco) situações 

desencadeadoras de aprendizagem. Durante o trabalho, houve uma mudança de 

foco, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. Contudo, essa 

mudança de objetivo foi de analisar a apropriação de conceitos matemáticos dos 

estudantes com as situações desencadeadoras de aprendizagem para focar na 

elaboração destas situações desencadeadoras de aprendizagem, ação que se 

considera fundamental para o professor em formação. Vale ressaltar que foi 

considerada a opção de fazer o curso online, todavia haveriam limitações nas coletas 

de dados e comunicação dos estudantes com outros estudantes e com o pesquisador, 

e por isto esta opção foi descartada. 

Apesar da mudança do foco, considera-se que o trabalho não perdeu qualidade, 

pois aumentou o foco no processo da elaboração destas situações. Para atingir o 

objetivo do trabalho que é elaborar situações desencadeadoras de aprendizagem para 

o ensino de matemática usando a criptografia como ferramenta foram necessárias 

diversas ações.  

Para concluir o objetivo foi aprofundado o estudo sobre o movimento histórico e 

lógico da criptografia para compreensão de quais foram as necessidades do uso e 

articulação com conceitos matemáticos. Essa ação visou compreender os dados da 

experiência histórica e cultural da humanidade que levaram a construção de algum 

conhecimento. Desta forma, conforme a Atividade Orientadora de Ensino (MOURA, 

1996; MOURA et al., 2010), foi pretendido que a situação desencadeadora de 

aprendizagem elaborada coloque o estudante em um movimento similar ao vivenciado 

pela humanidade. 

Os problemas desencadeadores das cinco situações desencadeadoras de 

aprendizagem elaboradas buscaram a necessidade de criptografar e decriptar as 

mensagens. Tendo como motivo a apropriação dos conceitos matemáticos 

encontrados em alguns indícios do movimento histórico e lógico da criptografia. As 

situações desencadeadoras de aprendizagem tiveram como objetivo ensinar os 

conceitos matemáticos de frequência relativa, divisão euclidiana e função inversa. 

Considera-se que o Trabalho de Conclusão de Curso apresentado contribuiu 

para minha formação como professor para ter noções teóricas sobre como organizar 

o ensino de forma intencional como docente visando a apropriação de conhecimentos 

pelos estudantes, mostrando como aliar a teoria e a prática com a base teórico-
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metodológica da Atividade Orientadora de Ensino. A criptografia foi usada como uma 

forma para contextualizar esse ensino, mostrando essa ferramenta que é essencial 

para a segurança da sociedade atual. A Atividade Orientadora de Ensino mostra a 

relevância do ensino ser um processo intencional visando a introdução dos escolares 

na sociedade. 
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ANEXOS E APÊNDICES 
 
Apêndice A – Possível solução: Qual é a mensagem? 

 

A situação desencadeadora de aprendizagem que será solucionada se 

encontra no Anexo A. Durante a leitura das quatro mensagens da história em 

quadrinhos, têm-se 261 letras observadas. As observações se distribuem nas 

seguintes letras: 

 

LETRA OBSERVAÇÕES LETRA OBSERVAÇÕES LETRA OBSERVAÇÕES LETRA OBSERVAÇÕES 

A 0 H 23 O 0 V 1 

B 1 I 25 P 0 W 2 

C 16 J 11 Q 43 X 2 

D 14 K 5 R 1 Y 23 

E 31 L 4 S 10 Z 2 

F 10 M 0 T 11 TOTAL 261 

G 3 N 1 U 22   

 

Basta identificar a letra com a maior frequência absoluta, no caso a letra “q”, 

calcular a frequência relativa e comparar as informações com a tabela da página 14 

dos quadrinhos. Calculando a frequência da letra “q”, que apareceu 43 vezes das 261 

letras das mensagens criptografadas, temos: 

 

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎 "𝑞" =  
43

261
≈ 16,47%  

 

Comparando a tabela na página 14 dos quadrinhos, a frequência das 

observações da letra “q” no texto é um valor próximo da frequência da letra “a” em um 

texto regular. Logo, a letra “q” pode significar a letra “a”. Como nós estamos 

trabalhando com a cifra de César, basta entender que a próxima letra, ou seja, “r” deve 

significar “b” e assim por diante. 

 

Como as mensagens foram cifradas:  
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P 

 

Seguem as mensagens decifradas 

Mensagem 1: 

PRECISAMOS CONQUISTAR NOVOS TERRITORIOS E EXPANDIR NOSSO 

IMPERIO, MANDAREI MAIS TROPAS PARA A NOVA INVASAO! 

Mensagem 2: 

COMECAREMOS A INVASAO AMANHA, PRECISAREI DE MAIS TROPAS PARA 

DEFENDER OS TERRITORIOS JA CONQUISTADOS. 

Mensagem 3: 

JA MANDEI MAIS TROPAS. CUIDADO COM OS INIMIGOS E BOA SORTE. 

Mensagem 4: 

COMECAREMOS O ATAQUE AMANHA PELA MADRUGADA. 

 
Apêndice B – Jogo Encontre as Palavras 

 
 

Encontre as Palavras 

 
Como se joga: Os jogadores devem se dividir em dois grupos para decifrar as 

palavras contidas no tabuleiro do jogo. As palavras contidas no tabuleiro foram 

criptografadas, cada letra foi substituída por outra aleatória, como exemplifica o 

quadro a seguir. 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

R Q U O M K B D I X V J G C N W F Y Z H P Q T U A E 

 
O jogo contará com 20 palavras conhecidas quando decodificadas e 10 que 

contêm apenas letras embaralhadas, porém ainda fazem parte da contagem da 

frequência. Recomenda-se que jogadores façam uso da técnica de frequência relativa, 

usando em todas as palavras do tabuleiro. 

Peças do jogo: 

• Dois peões; 

• Um tabuleiro com palavras codificadas; 

• 4 folhas para anotações e com dados. 
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Regras do jogo: 

• Jogadores devem se dividir em duas equipes; 

• Cada equipe ficará de um lado do tabuleiro (Vermelho ou Azul); 

• Caso o jogador consiga decifrar uma palavra conhecida ele poderá avançar 1 

casa; 

• A equipe que decifrar 10 palavras conhecidas primeiro declara o fim do jogo; 

• Declarado o fim do jogo, o grupo adversário deve conferir se o resultado da 

equipe adversária está correto; 

• Caso o resultado da equipe que decifrou antes esteja certo eles vencem, caso 

contrário a equipe adversária é declarada vencedora. 

Objetivo do jogo: Encontrar todas as palavras escritas. 

Tabuleiro: 

 

Palavras usadas no lado vermelho (lado esquerdo):  

MENSAGEM DATELEHS INTERCEPTADA ESTADOS DONQAU UNIDOS 

PRIMEIRA AARM GUERRA RFOA MUNDIAL AFLRA ESPIONAGEM TADRTAO 

TRES CODIGO DMNUO ALEMANHA SEGURANCA ETRNE NACIONAL ARTE 

DECIFRAR OMECCO ALGUNS FALAM SOBRE GUERRA PALAVRAS PCLAIREU 
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Palavras criptografadas no lado vermelho (lado esquerdo): 

DAPKGMAD FGSAIAUK BPSACVAYSGFG AKSGFWK FWPNGZ ZPBFWK 

YCBDABCG GGCD MZACCG CQWG DZPFBGI GQICG AKYBWPGMAD SGFCSGW 

SCAK VWFBMW FDPZW GIADGPUG KAMZCGPVG ASCPA PGVBWPGI GCSA 

FAVBQCGC WDAVVW GIMZPK QGIGD KWXCA MZACCG YGIGOCGK YVIGBCAZ 

Palavras usadas no lado azul (lado direito):  

TECNICA CIAMAS INTERPRETACAO ALGORITMO OTAOB CALCULO 

ESTRATEGIA NHIEROD INGLATERRA AAZCTR CIFRAR INRETENSTEAS CHAVE 

CACBEA CONFIDENCIAL OLDA LETRA DERIVADA AAFC ELIPSE TELEGRAFO 

EQUIPE ITME QUEBRA AMIGO NADA TUDO DADO CABO TPMEO  

Palavras criptografadas no lado azul (lado direito): 

SAVPBVG VBGDGK BPSACYCASGVGW GIMWCBSDW WSGWX VGIVZIW 

AKSCGSAMBG PUBACWF BPMIGSACCG GGJVSC VBQCGC BPCASAPKSAGK 

VUGOA VGVXAG VWPQBFAPVBGI WIFG IASCG FACBOGFG GGQV AIBYKA 

SAIAMCGQW ANZBYA BSDA NZAXCG GDBMW PGFG SZFW FGFW VGXW 

SYDAW 

 

Apêndice C – Possível solução: Encontre as palavras 

 

Basta fazer o mesmo processo descrito no Apêndice B, depois de tentativas 

deve-se chegar que as mensagens foram cifradas da seguinte forma 

Como as mensagens foram cifradas:  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

G X V F A Q M U B L R I D P W Y N C K S Z O H E T J 

 

Apêndice D – Cifra de Restos 

 
 

 
Cifra de Restos 
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Mensagem A: 
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Mensagem B: 

 

Mensagem C: 
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Apêndice E – Possível solução: Cifra de Restos 

 
 Descobre-se as letras encontrando o resto de cada número por 26. 

Como as mensagens foram cifradas: O resto da divisão por 26. 

A B C D E F G H I J K L M 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

 Por exemplo, o número “14” dividido por 26 tem resto 14 que corresponde a 

letra “o”. Já, o número “115” dividido por 26 tem resto 11 que corresponde a letra “l”, 

e assim por diante. Até que chegamos nas seguintes mensagens decifradas: 

Mensagem A: 

Olá companheiro, você entendeu a mensagem? Responda em um mês. 

Mensagem B: 

Alguém sabe a resolução da questão quinze da lista de exercício? 

Mensagem C: 

Quantos anos você tem? 

 
Apêndice F – Quais são os dígitos do CPF? 

 
Quais são os dígitos do CPF? 

Ana, uma estudante do Ensino Médio, quer entrar na universidade, assim, se 

inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Quando foi entrar no site 

para verificar seu ensalamento, próximo do dia da prova, percebeu que tinha se 

esquecido de alguns dos números do seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), que é 

necessário para o login. Ela sabia os nove primeiros algarismos, porém não lembrava 

qual eram os dois finais e não tinha o documento em mãos. Pesquisando na internet, 

ela descobriu que os últimos dois algarismos do CPF eram chamados de dígitos 

verificadores e que é possível calculá-los. 

Site encontrado: 
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1- Os nove primeiros algarismos que a Ana lembrou de seu CPF é 111.222.333. 

Quais são os dígitos verificadores do CPF da Ana? 



 
70 

 

CPF da Ana:111.222.333-_ _ 

 

2- Usando os 9 primeiros dígitos do seu CPF, veja os dígitos verificadores do seu 

CPF estão escritos de forma válida. Os dígitos verificadores do seu CPF são 

válidos? 
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Seu CPF:_ _ _._ _ _._ _ _-_ _ 

 
 
Apêndice G – Possível solução: Quais são os dígitos do CPF? 

 

Questão 1: Os nove primeiros algarismos que a Ana lembrou de seu CPF é 

111.222.333. Quais são os dígitos verificadores do CPF da Ana? 

Primeiro dígito verificador 

Algarismo A B C D E F G H I 

Multiplicado por 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Seguindo os cálculos iniciais teremos: 

10 × 1 + 9 × 1 + 8 × 1 + 7 × 2 + 6 × 2 + 5 × 2 + 4 × 3 + 3 × 3 + 2 × 3 = 90 

E dividimos 90 por 11: 90 = 8 × 11 + 2 

Ou seja, o resto é 2 

Encontramos o dígito verificador conforme: 

▪ Caso o resto seja 0 ou 1, o dígito J é 0 (zero). 

▪ Se o resto seja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, o dígito J é 11 – RESTO. 

Isto significa que o primeiro dígito verificador é: 11 − 2 = 9 

Assim o CPF é 111.222.333-9_ 

Segundo dígito verificador 
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Algarismo A B C D E F G H I J 

Multiplicado por 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

Seguindo os cálculos iniciais teremos: 

11 × 1 + 10 × 1 + 9 × 1 + 8 × 2 + 7 × 2 + 6 × 2 + 5 × 3 + 4 × 3 + 3 × 3 + 2 × 9 = 126 

E dividimos 90 por 11: 126 = 11 × 11 + 5 

Ou seja, o resto é 5 

Encontramos o dígito verificador conforme: 

▪ Caso o resto seja 0 ou 1, o dígito J é 0 (zero). 

▪ Se o resto seja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, o dígito J é 11 – RESTO. 

Isto significa que o primeiro dígito verificador é: 11 − 5 = 6 

Assim o CPF é 111.222.333-96 

Questão 2: Resposta depende dos estudantes. 

 
Apêndice H – Função e sua inversa 

 

 
Função e sua inversa 

 
Em 2006, um chefe da máfia italiana chamado Bernardo Provenzano7 foi capturado 

depois de 40 anos foragido. Sua captura ocorreu devido ao seu uso desajeitado da 

cifra de César, que já era uma maneira ultrapassada para criptografar. Na cifra de 

César a substituição tradicional é a letra A pela D, a letra B pela E e assim por diante, 

a diferença é que o mafioso substituía A por 4, B por 5 e assim por diante. Provenzano 

usava a bilhetes cifrados para se comunicar com sua quadrilha. Quando estes bilhetes 

foram encontrados pela polícia foram facilmente decifrados. 

Considere o quadro abaixo, onde cada letra está associada a um número: 

A B C D E F G H I J K L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

1- Quais valores estavam associados as letras usadas por Provenzano? 

 

 
7 Conforme discutido por Al Cimino (2018, p.19) no livro “A História da Quebra dos Códigos Secretos: Dos 
Antigos Códigos Secretos à Criptografia Quântica”. 
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A B C D E F G H I J K L M 

             

N O P Q R S T U V W X Y Z 

             

 

 

Mensagem de Provenzano  

 

2- Antes de prendê-lo os policiais interceptaram um dos bilhetes do mafioso. Qual é 

a mensagem que o mafioso enviou para sua quadrilha? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3 - Como Provenzano criptografou suas mensagens? Quais foram seus movimentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Como a polícia decifrou a mensagem escrita por Provenzano? Quais foram seus 

movimentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 - Escolha uma função para criptografar uma mensagem que supere a usada por 

Provenzano, crie um quadro para suas letras e escreva uma mensagem. Em seguida, 

entregue sua mensagem e sua tabela de letras para outro grupo de colegas  
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Qual a função que criptografa:__________________________________________ 

Qual a função que decripta:____________________________________________ 

 

6 – Qual é a mensagem escrita pelos seus colegas de vocês?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7 – Qual é a função decodificadora da mensagem do colega de vocês? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Apêndice I – Possível solução: Função e sua inversa 

 
Questão 1:  

A B C D E F G H I J K L M 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Questão 2: “OLA COMPANHEIROS, NO MOMENTO ESTOU ESCONDIDO NO MEU SITIO PERTO DE 

CORLEONE. COMO VOCES ESTAO?” 

Questão 3: 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒍𝒆𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒂𝒅𝒂 =  𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒍𝒆𝒕𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 + 𝟒 
 
Questão 4: Foi identificar que a mensagem está sendo cifrada com a cifra de César 
e fazer o processo inverso: 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒍𝒆𝒕𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 =  𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒍𝒆𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒂𝒅𝒂 − 𝟒 
 
Questão 5: Resposta depende dos estudantes. 
 
Questão 6: Resposta depende dos estudantes. 
 
Questão 7: Resposta depende dos estudantes. 
 
Anexo A – E-book: Qual é a mensagem? 
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