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A codificação de mensagens é uma técnica mi-
lenar que vem se aprimorando a cada dia, dando 
suporte para evoluções tecnológicas muito utili-
zadas nos dias atuais. A evolução da criptografia, 
técnica que consiste na codificação de mensagens, 
foi acompanhada pelo desenvolvimento da criptoa-
nálise, que consiste na “quebra” de códigos e cifras. 
Atualmente, podemos verificar tais técnicas empre-
gadas em senhas de banco, internet, computadores, 
celulares, entre outros. No nível da educação básica, 
a codificação de mensagens pode oferecer situações 
motivadoras e atraentes para o estudo de diversos 
conteúdos programáticos. A RPM já publicou textos 
sobre o assunto: na RPM 12, o artigo Criptografia e 
a importância das aplicações, e na RPM 45, o artigo 
Codificando e decifrando mensagens.

Neste texto, vamos apresentar duas atividades 
envolvendo codificação de mensagens, que reali-
zamos com os alunos do 2o  e  3o  anos do ensino 
médio, enfatizando a Matemática por trás de cada 
uma delas.

ATIVIDADE 1 – A CÍTALA ESPARTANA

Este processo criptográfico consiste em enrolar, 
em espiral, uma tira de papiro ou de pergaminho em 
torno de um cilindro ou bastão e escrever uma men-
sagem de cima para baixo em verticais do  cilindro. 
Ao desenrolar o pergaminho, a mensagem formava 
um “cinto” com caracteres todos misturados e sem 

sentido. Essa tira desenrolada era enviada ao desti-
natário, que deveria possuir uma cópia idêntica do 
cilindro ou bastão. Enrolando-se novamente a tira, 
lia-se a mensagem clara.

A cítala espartana basicamente consiste em to-
mar uma matriz  n × m,  em que  n  representa a 
quantidade de caracteres correspondentes a uma 
mesma vertical do cilindro (dada pelo comprimen-
to do cilindro), ou seja, a quantidade de linhas que 
a matriz deve possuir. A frase a ser codificada é es-
crita de cima para baixo a partir da primeira coluna. 
Ao escrever  n  caracteres, a quantidade de linhas se 
esgotará e, então, deve-se seguir o mesmo processo, 
escrevendo em seguida as letras nas demais colunas 
até que se esgotem todas as letras da frase a ser codi-
ficada. A chave para decifrar o segredo é encontrar 
a quantidade de colunas (que depende do raio do 
cilindro) que possui a matriz, já que essa fornecerá 
o tamanho de cada bloco em que se deve separar a 
frase codificada.

II. a criptografia em sala de aula
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Modelo de cítala espartana
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