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Resumo

À medida que os alunos vão avançando no seu percurso escolar, cada vez mais vão aprofun-

dando os seus conhecimentos em matemática mas, ao mesmo tempo, vão perdendo um contacto

mais vivo com os números inteiros com que estão tão habituados a lidar desde tenra idade.

Com este trabalho pretendeu-se construir um material didático destinado aos alunos do ensino

secundário que permitisse resgatar para a sala de aula o gosto pelo conhecimento dos números

através do estudo de alguns conceitos da aritmética modular e motivado por uma das suas

aplicações: a construção de códigos detetores de erros.

Como estes conteúdos não são abordados nos programas e metas curriculares em vigor,

tornou-se pertinente escrever também um texto cient́ıfico de apoio aos professores que se inte-

ressem pelo tema, onde são abordados com mais detalhe alguns aspetos da teoria dos códigos

detetores de erros.

Palavras-Chave: aritmética modular, sistemas de identificação, códigos detetores de erros,

divisão inteira, congruências, algarismo de controlo, didática da matemática.
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Abstract

As students progress throughout their schooling path, they further develop their mathemati-

cal knowledge but at the same time they begin to lose contact with integer numbers which were

so used to handle since their young age. This work aims to develop teaching material destined

to secondary education that can allow students to regain their joy for the understanding of

numbers by studying some concepts regarding modular arithmetic and motivated by one of its

applications: the construction of error detecting codes.

Since this content is not approached by the current curricular programs and targets, it

becomes relevant to write also a scientific essay that will be able to support interested teachers

in this subject, where some technical aspects regarding the error detecting codes theory are

presented.

Keywords: modular arithmetic, identifcation systems, error detecting codes, integer divi-

sion, congruences, check digit, teaching of mathematics.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Constata-se que à medida que os alunos vão avançando no seu percurso escolar, apesar de

terem cada vez mais conhecimentos cient́ıficos na área da matemática, vão mecanizando muitos

dos procedimentos, desprovendo-os de sentido. No ensino secundário, o estudo dos números

e das suas propriedades é muito pouco explorado, levando a que os alunos tenham uma visão

enviesada do que é a matemática e percam a oportunidade de estudar uma das áreas mais

interessantes e com grande aplicabilidade na vida quotidiana: a teoria dos números.

No primeiro caṕıtulo deste trabalho encontra-se um material didático destinado ao ensino

secundário sobre este tema. Em primeiro lugar procura-se sensibilizar os alunos para a existência

na vida do dia-a-dia de sequências alfanuméricas com caracteŕısticas especiais. Numa segunda

parte introduzem-se alguns conceitos da aritmética modular. Em particular, são abordados os

conceitos de divisão inteira, a relação de congruência módulo n e algumas das suas propriedades.

Depois do estudo dos conceitos anteriores é proposto aos alunos o estudo de alguns sistemas de

identificação detetores de erros e o cálculo dos respetivos algarismos de controlo de modo a que

os alunos compreendam como é que os erros são ou não detetados.

No segundo caṕıtulo encontra-se um texto cient́ıfico que é uma introdução mais aprofundada

para todos os professores que se interessem pelo tema e desejem ensiná-lo aos seus alunos. Numa

primeira parte procura mostrar-se a necessidade da existência de sistemas detetores de erros,

classificando-se os erros posśıveis de ocorrer. Seguidamente formaliza-se o conceito de sistema

de identificação módulo k chamando à atenção de alguns aspetos que o caracterizam e é feita

uma análise acerca dos erros posśıveis de detetar. São ainda abordados outros tipos de sistemas

modulares e o sistema de identificação de Verhoeff sobre grupos não comutativos.

No terceiro caṕıtulo apresenta-se uma reflexão acerca do estágio desenvolvido no âmbito da

PES, na Escola Secundária Filipa de Vilhena, onde se procura refletir sobre os aspetos mais

relevantes acerca desse estágio.
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Caṕıtulo 2

Parte Didática

Neste caṕıtulo apresenta-se um material didático, semelhante a um caṕıtulo de um livro, des-

tinado ao 11º ano para introdução do estudo dos códigos detetores de erros e de alguns conceitos

elementares de aritmética modular. A aritmética modular torna-se, na opinião da autora, um

tema particularmente interessante, por ter tanto de puro/abstrato como de aplicável. Por ser

tão interessante só por si, por este olhar puro sobre os números que nos permite ”brincar”com

eles mas, também, por ser uma ideia tão simples mas que tem tantas aplicações.

Para além do tema e definições abordadas, com este texto pretende-se que os alunos desen-

volvam algumas capacidades transversais, tais como:

- alargar os horizontes no que diz respeito à disciplina de matemática e ao conhecimento que

os alunos têm dela, procurando estudar alguns conceitos elementares da Matemática que

normalmente só são abordados por aqueles que decidem estudar Matemática a um ńıvel

mais universitário;

- motivar um olhar diferente sobre os números e ser capaz de olhar para a estrutura que lhes

está inerente (como seja a decomposição de um número como produto ou soma de outros

números);

- desenvolver o pensamento algoŕıtmico e aprender programar a um ńıvel elementar, elabo-

rando esquemas de pseudo-código e tomando consciência do modo como a programação

permite a automatização de certas rotinas e processos;

- olhar para uma aplicação da matemática do dia-a-dia muito concreta muito ”pura”e basilar:

os códigos detetores de erros.
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Introdução 
 

No séc. XX, com o aumento da população e da circulação entre 
países, facilitou-se a importação e exportação de bens e, 
consequentemente, houve um aumento da produção, dos serviços 
oferecidos e o desenvolvimento de muitos e diversificados produtos, 
que criaram uma necessidade de distinção e identificação da 
mercadoria, surgindo assim um novo modo de organização. De facto, se 
pensarmos bem, quase todos os objetos com que vivemos diariamente 
têm um código de identificação associado numa base de dados, em 
alguma parte. Até nós, seres humanos, temos (vários) números de 
identificação, tais como o número do cartão de cidadão ou número de 
identificação fiscal.  

Os códigos de barras que encontras nos mais diversos produtos, 
fazem parte de um desses sistemas de identificação de objetos. Já 
alguma vez te tinhas questionado sobre a informação que esses códigos 
de barras contêm? O que te parece que são aqueles números? E já 
alguma vez pensaste no impacto que seria se o leitor ótico lesse mal os 
códigos, repetidamente, sem que esse erro fosse detetado? Será que 
existe um modo de detetar esses erros? Qual será o papel da 
matemática nisto tudo? Pois bem, neste pequeno capítulo analisamos 
este e outros sistemas de identificação, bem como alguns conceitos 
matemáticos inerentes e, de alguma forma, daremos resposta a estas 
perguntas. Garantidamente, depois de estudares este tema terás um 
novo olhar sobre as sequências de números que encontras à tua volta. 

Figura 1 – Alguns objetos do nosso dia-a-dia onde é possível encontrar essas sequências. 

Comecemos, por tomar consciência  da existência dos sistemas de 
identificação à nossa volta. Para isso, propomos-te uma pequena 
investigação: 

PARA EXPLORAR… 

Durante os próximos dias, nas tuas rotinas, está atento às sequências 
numéricas ou alfanuméricas com que te vais deparando. 

Um sistema de 
identificação, do 
modo que aqui 
pretendemos 
abordar, consiste 
num sistema de 
regras criado para 
gerar sequências 
alfa-numéricas que 
identificam 
determinado tipo de 
objetos ou pessoas 
(viaturas, produtos 
alimentares, 
pacientes, …). A cada 
sequência de dado 
sistema de 
identificação 
corresponde um 
único objeto/pessoa.  
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Depois desta pequena investigação, poderás constatar que estas 
sequências de identificação não têm todas as mesmas características, 
podendo variar o seu cumprimento e caracteres, bem como a 
informação que armazenam. Normalmente, as características do 
código estão relacionadas com a sua finalidade.  

Repara, por exemplo, na seguinte sequência numérica deste livro: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Código ISBN presente na contracapa de um livro. 

Numa rápida pesquisa pela internet, descobrimos que a sequência 
numérica assinalada está inserida no sistema ISBN, um sistema de 
identificação de livros e outras publicações. Cada agrupamento de 
números separado por hífen armazena informação diferente. Um 
desses blocos identifica o país de origem, outro a editora e outro o 
número da publicação. Constatamos ainda que o último algarismo é 

Numa breve pesquisa pela internet procura verificar se as mesmas 
fazem parte de um sistema de identificação conhecido. Se sim, regista 
o seu nome e toma nota de alguns aspetos: 

1. O que identifica esse sistema? 
Algum objeto, uma pessoa, uma transação, …? 
 

2. Qual o número de caracteres (números ou letras) de cada sequência? 
 

3. Explora também: 
- quais as possibilidades existentes para cada posição da sequência? 
- quantas sequências diferentes é que é possível formar nesse 
sistema de identificação? 
 

4. Qual a estrutura e que informação armazenam essas sequências? 
Procura explicar qual a importância desse sistema de identificação  

Prepara-te para apresentar aos teus colegas a tua investigação. 
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PARA COMEÇAR…  

1. Sabendo que hoje estamos em maio, em que mês estaremos daqui a 25 meses?  

2. O Amílcar pôs o seu irmão a girar numa cadeira de escritório, fazendo-o rodar 
2025º, no sentido anti-horário. Sabendo que no instante em que começou a girar, 
o irmão do Amílcar estava virado para o computador, indica no esquema abaixo 
para onde estava virado quando a cadeira parou. 

                                                       

3. Observa com atenção a sequência de figuras abaixo: 

 

3.1. Representa no teu caderno a 9ª e 10ª figura da sequência. 

3.2. Representa, agora, a 100ª figura da sequência. Explica como chegaste à tua 
resposta. 

4. Na sequência de números abaixo, descobre o algarismo escondido, sabendo 
que a soma de todos os algarismos da sequência tem de ser divisível por 10. 

9 3 6 4 6 7 x 8 4 1 

5. O João pertence à associação de estudantes e tem 23 brindes iguais que 
pretende oferecer de modo equitativo a 5 colegas. De que modo(s) pode o João 
oferecer os brindes aos seus amigos? 

Reflete sobre as tuas resoluções e as dos teus colegas. O que encontras em 
comum em todas elas? 

 

chamado algarismo de controlo. O que significa isso? Que tipo de 
controlo poderá permitir esse algarismo? É aqui que o nosso 
conhecimento enquanto matemáticos será importante. Mas, para isso, 
primeiro teremos de recordar e aprender novos conceitos de uma área 
do conhecimento que, apesar de não lhe dares um nome, já estudas 
desde o 1º Ciclo: a aritmética modular. 

Aritmética Modular 
Vamos começar por resolver alguns problemas. 
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Dividir. É verdade: a aritmética modular é tão simples quanto isto! 
Permite-nos resolver problemas que podem ser solucionados a partir da 
análise do resto de uma dada divisão de números inteiros. 

De facto, o que têm em comum os problemas da tarefa acima é 
que, provavelmente, para os resolveres fizeste uma conta de dividir em 
todos eles e o valor que retiveste para responderes ao que te é pedido 
não foi propriamente o quociente dessa divisão, mas sim o seu resto.  O 
estudo da aritmética modular permite simplificar a resolução de 
problemas em que a parte relevante para a solução é o resto de 
determinada divisão inteira. 

Sabemos que sempre que avançamos 12 meses (1 ano) 
voltaremos ao mesmo mês de hoje. Assim, obtemos a resposta para o 
Problema 1 dividindo 25 por 12: 

25 12 
  1 2 

 

Daqui a 25 meses passaram então 2 anos e 1 mês. Portanto, assim 
sendo, estaremos em junho.  

Quando o Amílcar gira 360º volta à posição inicial. Portanto, no 
Problema 2, obtemos a resposta dividindo 2025 por 360. O valor do 
quociente corresponde ao número completo de voltas e o resto 
corresponderá à amplitude do deslocamento do Amílcar relativamente 
à posição inicial: 

2025 360 
  225 5 

 

Portanto, a posição final do Amílcar é: 

 

 

 

 

 

 Do mesmo modo, no Problema 3 sabe-se que a figura se repete 
ao fim de seis passos. Se dividirmos 100 por 6 tem-se que o resto é igual 
a 4: 

100 6 
   4 16 

 

Logo, ao fim de 100 passos obtém-se a mesma figura que ao fim 
de 4 passos. 

225º 
Posição Final do 

Amílcar 

Repara!       25=2x12+1 

2025=5x360+225 

100=16x6+4 

Para saber mais… 

Consulta o site para 
saberes mais: 
https://www.ias.edu/id
eas/2012/taylor-
modular-arithmetic 
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Atenta agora no Problema 5. relativo à distribuição de brindes 
que o João pretende fazer.  

Repara que o João pode fazê-lo de diferentes formas: 

  O João pode oferecer apenas um brinde a cada amigo.  

5 ×  𝟏 =  5  e sobram  23 − 5 = 18 

Se o fizer, ficará com 18 brindes para si. Ainda pode distribuir mais 
brindes pelos colegas. 

  Então, o João pode oferecer dois brindes a cada amigo. Portanto, 

5 ×  𝟐 =  10  e sobram  23 − 10 = 13 

Fica então com 13 brindes para si. Continuando a distribuição, 

 o João oferece então, não dois, mas sim três brindes a cada colega. 

5 ×  𝟑 =  15  e sobram  23 − 15 = 8 

Ainda assim, sobram-lhe 8 brindes. 

 Então, o João opta por oferecer quatro brindes: 

5 ×  𝟒 =  20  e sobram  23 − 20 = 3 

Feito isto, sobram-lhe apenas três brindes. Deste modo, o João 
não pode oferecer mais brindes aos amigos de forma equitativa pois, 
para isso, teria de ter mais dois, ou seja, teria de ter inicialmente, pelo 
menos, 25 brindes para dar.  

Como podes observar, existem vários modos do João distribuir 
os brindes, mas existe um modo único de o João oferecer os brindes de 
modo a que sobrem menos brindes do que pessoas para dividir os 
brindes.  

O quociente 4 corresponde ao número máximo de brindes que 
ele pode oferecer, equitativamente, a cada colega e o resto 3 
corresponde ao número de brindes que sobram. São precisamente estes 
dois valores que nos são devolvidos quando procedemos à divisão 
inteira de 23 por 5: 

23 5 
  3  4 

 

A divisão inteira de 23 por 5, consiste precisamente nesse 
processo de encontrar um quociente 𝒒 que seja o número máximo de 
vezes que o 𝟓 “cabe” em 23. Ora, o resto 𝒓, será então a diferença entre 
𝟐𝟑 e 𝟒 × 𝟓. 

Ora, em vez de 23 e 5, podemos ter dois números inteiros 𝑎 e 𝑏, 
quaisquer. Estamos então aptos a generalizar o processo acima a 
quaisquer números inteiros.  

Exercício 1 

A Alice e mais dois 
amigos receberam 
uma coleção de 
cinquenta livros num 
concurso de fotografia. 
Decidiram distribuir os 
livros equitativamente 
entre si e doar à escola 
os que sobrassem. 

1.1. Com quantos 
livros ficou a 
escola? 

 
1.2. Como bónus pelo 

seu trabalho, os 
três amigos 
receberam mais 
nove livros que 
distribuíram 
novamente entre 
si de modo 
equitativo.  
 

1.2.1. No total, com 
quantos livros 
ficou a escola?  
 

1.2.2.  Mudaria algum 
resultado, caso a 
distribuição dos 
livros tivesse sido 
feita toda de uma 
vez? 
 

1.2.3. Responde 
novamente às 
perguntas 1.2.1. e 
1.2.2. considerando 
que o bónus 
recebido fosse de 
onze livros. 

 
 

23=4x5+3 
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DIVISÃO INTEIRA 
 

Definição. Entende-se por divisão inteira entre 𝑎 e 𝑏 a operação que 
consiste em encontrar um quociente 𝑞 e um resto 𝑟, tais que: 

𝑎 = 𝑞 ×  𝑏 + 𝑟, 

onde 𝑞 e 𝑟 são números inteiros e 𝑟 é tal que está entre 0 (inclusivé) e 𝑏 
(exclusivé). Escrito em linguagem matemática, tem-se que: 

0 ≤ 𝑟 < 𝑏 

Teorema da Divisão. Sejam 𝑎 e 𝑏 dois números inteiros quaisquer. Então, 
existe um único par de números inteiros 𝒒 e 𝒓 tal que 

𝑎 =  𝑏 ×  𝑞 +  𝑟 com 0 ≤  𝑟 <  𝑏 

Ou seja, se dividirmos 𝑎 por b, de tal forma que o quociente 𝑞 seja 
o número máximo de vezes que o 𝑏 “cabe” no 𝑎, então só existe uma 
única maneira possível de o fazer. É o caso do João e a sua distribuição 
de brindes. Nesse caso, 𝑎 é o número de brindes a distribuir, 𝑏 é o 
número de amigos por quem distribuir e para tais 𝑎 e 𝑏 existe um único 
𝑞 (igual a 4) e 𝑟 (igual a 3) de tal forma que 0 ≤  𝑟 <  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso dos exemplos anteriores, pode dizer-se que é 
relativamente fácil encontrar o quociente e o resto da divisão, mesmo 
que, tal como pensámos para a distribuição de brindes do João, se 
experimentem exaustivamente todas as possibilidades. No entanto, 
como deves calcular, esse não será o processo mais eficaz. Poderás, 
então, recorrer à calculadora. No entanto, em vez disso, poderás também 
tu fazer a tua espécie de calculadora! Esse é o desafio que te propomos. 

 

Exercício 2 

Para cada uma das 
alíneas seguintes 
encontra 𝑞 e 𝑟 de tal 
modo que  𝑎 = 𝑏𝑞 +  𝑟, 
onde 𝑞, 𝑟 ∈  ℕ  e         
0 ≤ 𝑟 <  𝑏 com: 

2.1. 𝑎 = 13 e 𝑏 = 3  
2.2. 𝑎 = 26 e 𝑏 = 4  
2.3. 𝑎 = 121 e 𝑏 = 11  
2.4. 𝑎 = 312 e 𝑏 = 7  

Exercício 3 

Considerando 
novamente 𝑎 = 𝑏 ×

 𝑞 +  𝑟  com 𝑞, 𝑟 ∈ ℕ e 
0 ≤  𝑟 <  𝑏, encontra, 

para cada uma das 
alíneas que se segue, 
três pares ordenados 
(𝑎, 𝑏)  diferentes, tais 

que: 

3.1. 𝑞 = 5 e 𝑟 = 7 
3.2. 𝑞 = 13 e 𝑟 = 0 
3.3. 𝑞 = 4 e 𝑟 = 1 
3.4. 𝑞 = 3 e 𝑟 = 17 
3.5. 𝑞 = 0 e 𝑟 = 3 

 

Relativamente ao resto de uma divisão inteira,  
comenta as seguintes afirmações: 
 
1. 7 pode ser resto de uma divisão de um número inteiro por 7. 

2. O resto de uma divisão por 5 pode ser 2. 

3. Se n é um número primo, então o resto da divisão inteira de 
um número por 𝑛  só pode ser igual a 1 ou n. 

4. Os restos possíveis para uma divisão por 10 são 1, 2, 5 e 10. 

5. Quando se divide um número inteiro por 15 o seu resto pode 
ser igual a 4. 

6. O resto da divisão de 13 por 10 é 1. 
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CONJUNTO DOS RESTOS DA DIVISÃO INTEIRA POR 𝒏:  ℤ𝒏 
 

Neste contexto, é usual referirmo-nos a um conjunto de 
números particular, o conjunto ℤ𝒏. 

Definição. Entende-se por ℤ𝒏 o conjunto de todos os restos possíveis 
quando se divide um número inteiro por 𝒏,  onde 𝑛 é um número inteiro.  
 

Por exemplo, quando dividimos um dado inteiro por 6 o resto da 
divisão inteira pode ser igual a 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Logo,  

ℤ = {0,1,2,3,4,5} 

RELAÇÃO DE CONGRUÊNCIA MÓDULO 𝒏 
 
Vamos agora definir uma nova relação, central no estudo da 

aritmética modular, que permitirá trabalhar com os restos da divisão 
inteira de um modo muito mais ágil. 

Definição. Diz-se que “𝑎 e 𝑏 são congruentes módulo 𝑛” e escreve-se 

𝒂 ≡ 𝒃   (mod 𝒏) 

se e só se 𝒂 e 𝒃 apresentam o mesmo resto quando divididos por 𝒏 ou, 
equivalentemente, se e só se a diferença 𝒂 − 𝒃 é um múltiplo de 𝒏 (o 
mesmo que dizer que é divisível por 𝑛), onde 𝑎 e 𝑏 são números inteiros 
e 𝑛 um número natural.  

 

Desafio | Vamos programar!  

Inspirado no exemplo dado, sobre a distribuição de 
brindes feita pelo João, desenvolve um pseudo-algoritmo que te 
permita encontrar o quociente e resto de uma qualquer divisão 
de inteiros e implementa-o num software à tua escolha. 

Durante o processo, é importante: 

- identificar e definir as variáveis relevantes; 

- fazer um esquema em papel daquilo que pretendes elaborar, 
utilizando pequenas frases lógicas. 

Implementa as tuas ideias e testa para 2 ou 3 exemplos à tua 
escolha. Se precisares de ajuda, pede ao teu professor! 

Exercício 4 

Representa em 
extensão os 
seguintes conjuntos: 

4.1.  ℤ  
4.2.  ℤ  
4.3.  ℤ  
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Vamos observar os restos da divisão inteira dos primeiros inteiros 
positivos e de zero por 𝑛 = 3: 

 

Repara que  𝟎 ≡ 𝟑 ≡ 𝟔 ≡ 𝟗   (mod 𝟑) 

Do mesmo modo, por exemplo, 𝟐 ≡ 𝟓 ≡ 𝟖 ≡ 𝟏𝟏   (mod 𝟑) e a diferença 
entre quaisquer dois destes inteiros (2, 5, 8 e 11) é um múltiplo de 3. 

 

Regista então que: 

1. se 𝑎 ≡ 𝑏   (mod 𝑛) e  𝟎 ≤ 𝒃 < 𝒏 então b é o resto da divisão inteira de 𝒂 
por 𝒏; 

2. se 𝑎 ≡ 𝑏  (mod 𝑛), equivalentemente, tem-se que 𝒂 − 𝒃  é um múltiplo 
de n (o mesmo que dizer que a diferença 𝑎 − 𝑏 é divisível por n)   

3. o resto da divisão inteira de qualquer múltiplo de 𝑛 por 𝑛 é igual a zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas propriedades da relação de congruência módulo 𝒏: 

1.  𝑎 ≡ 𝑎 (mod 𝑛)         reflexividade 

2. Se   𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛)   então    𝑏 ≡ 𝑎 (mod 𝑛)        simetria 

3. Se 𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛)   e   𝑏 ≡ 𝑐 (mod 𝑛)  

    então 𝑎 ≡ 𝑐 (mod 𝑛)       transitividade 

Dividendo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 
Quociente 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 … 

Resto 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 … 

Para saber mais… 

Uma Nota Sobre Classes De Equivalência. 

Constatámos que 𝟐 ≡ 𝟓 ≡ 𝟖 ≡ 𝟏𝟏   (mod 𝟑), mas repara que, 
continuando a tabela, poderíamos identificar outros valores 
também congruentes com 2, 5, 8, 11, …. Poderias encontrar uma 
infinidade deles. 

A todos esses valores, corresponde o conjunto de todos os inteiros 
que têm o mesmo resto que 2 quando divididos por 3. Chamamos a 
esse conjunto classe de equivalência do 2 em ℤ𝟑 e podemos 
representar esse conjunto por  2.  

A classe de equivalência de 0 em  ℤ𝟑  é o conjunto {0,3,6,9,12, … }. 

 

Exercício 6 

O Rodrigo tem 44 
caixas no seu 

camião, cada uma 
com 113 latas de 

refrigerante. 
Pretende agora 

embalar os 
refrigerantes em 

caixas de 12 
unidades para 

vender. Depois de 
proceder ao novo 
empacotamento, 

quantas latas 
ficarão de fora? 

Um número 𝒑 é divisível 
por 𝒌, onde 𝑘 é inteiro, se 
e só se o resto da divisão 

desse número por 𝑘 é 
igual a 0. Ou seja,  

 𝑝 ≡ 0 (mod 𝑘). 
Nesse caso, diz-se 

também que 𝒑 é múltiplo 
de 𝒌. 

A relação " ≡ " 
satisfaz as propriedades 

1, 2 e 3. Por essa razão, 
dá-se o nome de relação 

de equivalência.  

Exercício 5 

Em cada alínea, indica 
três valores possíveis 
para 𝑎: 

5.1. 10 ≡  𝑎  (mod 4) 
5.2.  4 ≡  𝑎  (mod 7) 
5.3.  103 ≡  𝑎 (mod 50) 
5.4. 126 ≡  𝑎 (mod 6) 
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5. Se 𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛) e  𝑐 ≡ 𝑑 (mod 𝑛) então  𝑎 + 𝑐 ≡ 𝑏 + 𝑑 (mod 𝑛) 

6. Se 𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛) e  𝑐 ≡ 𝑑 (mod 𝑛) então  𝑎𝑐 ≡ 𝑏𝑑 (mod 𝑛) 

Em particular. 7. Se  𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛) então  𝑘𝑎 ≡ 𝑘𝑏 (mod 𝑛) 

                            8. Se 𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛) então  𝑎 ≡ 𝑏  (mod 𝑛) 

9. Se  𝑘𝑎 ≡ 𝑘𝑏 (mod 𝑛)  e   mdc(𝑘, 𝑛) = 1  então  𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛) 

onde 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 e 𝑘 são inteiros quaisquer e 𝑛 é um número natural. 

 

 

 
Estes conhecimentos permitem-nos agora manipular os 

números com outra destreza e tirar proveito das características que lhes 
estão inerentes. Em breve veremos como este novo olhar sobre os 
números se pode aplicar à construção de códigos algébricos detetores 
de erros. Para já, aplicaremos estas propriedades para o cálculo do resto 
de algumas divisões que, à partida, nos pareceriam muito trabalhosas e 
complicadas!  

Exercício 7 

Descobre 𝑥 ∈ ℤ  tal 
que: 

7.1. 10 ≡  𝑥  (mod 2) 
7.2. 10 ≡  𝑥  (mod 2) 
7.3. 10 ≡  𝑥 (mod 2) 

 Desafio: prova algumas das propriedades anteriores. 

As propriedades 
acima podem ser 
utilizadas para a 

resolução de 
equações que 

envolvam relações 
de congruência. 

Exercício 8 

Resolve as 
seguintes equações 
em ℤ :  

𝑥 − 7 ≡ 5   (mod 7) 

3 + 𝑥 ≡ 2   (mod 6) 

4𝑥 + 6 ≡ 1   (mod 2) 

4𝑥 + 6 ≡ 1   (mod 4) 

3𝑥 ≡ 2   (mod 5) 

2𝑥 ≡ 4   (mod 8) 

Para compreender melhor… 

 Calcula o resto da divisão de 174 por 4: 

Repara que 174 = 160 + 14 . 

Ora, 160 ≡ 0 (mod 4) e 14 = 4 × 3 + 2 ≡ 2 (mod 4) . 

Portanto, pela propriedade 5. tem-se que: 

160 + 14 ≡ 0 + 2 (mod 4)  ⟺ 174 ≡ 2  (mod 4) 

O resto da divisão de 174 por 4 é igual a 2. 

 Calcula o resto da divisão de 2  por 7: 

Repara que 8 = 2 ≡ 1 (mod 7)  (o resto da divisão de 8 por 7 é 1)  

Então, pela propriedade 8., tem-se que qualquer potência de 2  
tem resto 1 quando dividido por 7. Ou seja, por exemplo: 

(2 ) = 2 ≡ 1 (mod 7) 

Repara que 2016 = 999 × 2 + 3 × 5 + 3  

(escrevemos 2016 como soma de múltiplos de 3) 

Como, 2 × ≡ 1 (mod 7), 2 × ≡ 1 (mod 7) e 2 ≡ 1 (mod 7)  

Então, pela propriedade 6.,  2 × × 2 × × 2 = 2 ≡ 1 (mod 7) 

Ou seja, o resto da divisão de 2  por 7 é igual a 1. 
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SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO MODULARES 
 

Estás agora apto a compreender melhor como é que a aritmética 
modular é útil na construção de sistemas de identificação que 
permitam evitar erros na leitura dos códigos e que, propagados, podem 
ter consequências desastrosas. Repara que na transmissão de cada 
sequência podem ocorrer muitos erros diferentes (trocar dois dígitos 
adjacentes ou não, acrescentar um dígito, trocar três algarismos, … )  e 
de natureza diferente (erros de leitura, erros fonéticos, …).  

O que os sistemas detetores de erros fazem é tomar a sequência 
criada por dada entidade e que contém a informação do objeto/pessoa 
e, sobre os números dessa sequência, aplicar certas operações da 
aritmética modular, de tal modo que a partir delas se gere mais um 
dígito que é anexado à sequência original. A esse dígito dá-se o nome de 
algarismo de controlo. será único para cada sequência e permitirá, em 
muitos casos, verificar se a sequência original é ou não a correta. Mas, 
não será fácil (nem possível!)  criar um sistema que detete todos os 
erros. 

 

Exercício 9 

Calcula: 

9.1. 𝑥 ∈  ℤ  tal que 
7 ≡ 𝑥 (mod 8) 
 
9.2. 𝑥 ∈  ℤ  tal que   
1276 ≡ 𝑥 (mod 9)  

9.3. o resto da divisão 
de 2  por 5. 

9.4. valor(es) para o 
algarismo em falta de 
tal modo que o 
número abaixo seja 
divisível por 4: 

151?4 

 Será 7308 divisível por 3?  

Repara que 7308 = 7000 + 300 + 8 = 7 × 10 + 3 × 10 + 8   

Ora 10 ≡ 1 (mod 3) e, portanto, pela propriedade 8., tem-se que  

10 ≡ 1  (mod 3)  ⟺ 10 ≡ 1 (mod 3) e 10 ≡ 1 (mod 3)  

Então pela propriedade 6. tem-se que como: 

10 ≡ 1 (mod 3) e 7 ≡ 1 (mod 3) então 7 × 10 ≡ 1 (mod 3) 

10 ≡ 1 (mod 3) e 3 ≡ 0 (mod 3) então 3 × 10 ≡ 3 × 0 ≡ 0 (mod 3) 

Tem-se ainda que, 8 ≡ 2 (mod 3) e, portanto, pela propriedade 5. , 

7308 = 7 × 10 + 3 × 10 + 8 ≡ 1 + 0 + 2 ≡ 3 ≡ 0 (mod 3) 

Logo, 7308 é divisível por 3. 

Desafio: Consegues encontrar um quadrado perfeito que 
quando dividido por 4 o seu resto seja 3? 

algarismo de 
controlo 
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Por isso, em primeiro lugar, se se pretende criar sistemas que 
detetem determinados erros é necessário ter conhecimento sobre que 
tipo de erros é que podem ocorrer. Vejamos alguns exemplos. 

- erros singulares – são aqueles erros em que um dos algarismos da 
palavra-código é substituído por outro diferente. São os erros que 
ocorrem com maior frequência. 

  

- transposições – acontecem quando, sem querer, trocamos a ordem de 
dois dígitos adjacentes. Estes erros também ocorrem com bastante 
frequência.  

 

- erros fonéticos – estes erros ocorrem quando a palavra-código é 
transmitida oralmente e a sua frequência depende da língua em 
questão. Por exemplo, na língua portuguesa, um erro desta natureza 
muito comum é confundir “sessenta” (60) e “setenta” (70). 

Ocorrem também, com bastante menor frequência, outros tipos 
de erros, tais como, os erros gémeos (quando se troca dois dígitos iguais 
por um outro ex. 0110 ->0220) ou as transposições intercaladas 
(transposições de caracteres à distância de um dígito 0103->0301). 

Uma vez que os erros singulares e transposições ocorrem muito 
frequentemente, então faz sentido pensar que um sistema de 
identificação razoável terá que, pelo menos, detetar a ocorrência de 
todos esses erros. Mas como? 

Vamos então estudar alguns destes sistemas de identificação e 
perceber melhor como tudo se interliga. 

CÓDIGO DE BARRAS | SISTEMA EAN 13 
 

O sistema EAN (European Article Number) é um sistema de 
identificação universal, que comporta a maior parte dos objetos que 
possuímos, identificando todo o tipo de produtos de retalho.  

Cada palavra-código deste sistema é composta por treze dígitos, 
onde os primeiros doze dizem respeito à informação do produto e o 13º 
dígito é um algarismo de controlo.  

Cada dígito assume um algarismo de 0 a 9. A informação contida 
sobre o produto diz respeito ao país de origem do código, à empresa que 
produziu o produto e ao produto em si.  

 

 

 

 Exemplo:     1234560                 1239560 

 Exemplo:     1234560                1235460 

Curiosidade! 

Existem também 
outros sistemas 
EAN, como por 
exemplo, o EAN 8 
ou o EAN 12. 
Estes sistemas 
diferem apenas 
no comprimento 
das palavras-
código.  

 

Nota: 

Chamamos: 

- palavra-código a 
cada um dos 
códigos que fazem 
parte de um sistema 
de identificação. Por 
exemplo, o número 
de cartão de cidadão  

14656218 6 ZY2 

- dígitos a cada um 
dos caracteres que 
constituem cada 
palavra-código. 

14



 
 

Analisemos um exemplo: 

 

Neste exemplo tem-se que: 

- os primeiros três dígitos dizem respeito ao código do país onde 
foi registado o código de barras – neste caso ‘560’ diz respeito a Portugal; 

- os quatro dígitos seguintes ‘1286’ dizem respeito ao código 
identificador da empresa detentora do produto; 

- os cinco dígitos ‘20178’ correspondem ao número de 
identificação do produto definido dentro da empresa. 

O último algarismo é apenas um algarismo de controlo, não 
contendo nenhuma informação relevante sobre o produto. Esse 
algarismo é obtido a partir dos anteriores de modo a satisfazer certas 
condições. Se ocorrerem certos tipos de erros então essas condições 
não são satisfeitas e, portanto, o erro será detetado.  

No caso do sistema EAN 13 tem-se que: 

1º Multiplicar cada um dos dígitos do código por 1 ou 3, 
alternadamente; 

2º Somar todos os produtos obtidos; 

3º Verificar se a soma obtida é um múltiplo de 10. 

Podemos reescrever estes três passos utilizando os nossos 
conhecimentos de aritmética modular: 

 

De facto, se aplicarmos a congruência dada ao exemplo, 
verificamos que se obtém um número múltiplo de 10.  

5 + 6 × 𝟑 + 0 + 1 × 𝟑 + 2 + 8 × 𝟑 + 6 + 2 × 𝟑 + 0 + 1 × 𝟑 + 7 + 8 × 𝟑 + 2

= 100 ≡ 0   (mod 10) 

 

Supõe uma palavra-código 𝑎 𝑎 𝑎 … 𝑎 𝑎 . Nesse caso, o algarismo 
de controlo é 𝑎  e será obtido de tal modo que: 

𝑎 + 𝑎 × 𝟑 + 𝑎 + 𝑎 × 𝟑 + 𝑎 + 𝑎 × 𝟑 + 𝑎 + 𝑎 × 𝟑 + 𝑎 + 𝑎 × 𝟑

+ 𝑎 + 𝑎 × 𝟑 + 𝑎  ≡ 0   (mod 10) 

Para explorar… 

Procura na 
internet como é 
que este código 
numérico se 
relaciona com o 
código de barras. 
Toma as tuas 
notas e prepara-
te para falares na 
turma sobre isso. 

Exercício 10 

Considera o código 
seguinte inserido no 

sistema EAN 13: 

5601286201782 

10.1. Experimenta 
trocar o primeiro 
algarismo por um 

outro à tua escolha e 
verifica se o erro é 

detetado.  

10.2. Procede do 
mesmo modo, mas 

agora considerando o 
4º dígito. 

10.3. Será que é 
possível afirmar que 

se se trocar 
determinado 

algarismo 𝑎 por 𝑏 em 
qualquer posição do 

código, esse erro será 
sempre detetado? 

Nota: recorda o que é um 
erro singular relendo o texto 

das páginas anteriores. 
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Imagina agora que ao inserir manualmente o código, se trocava 
o 6º e 7º dígito. Ou seja,  

  

Será que o erro seria detetado? 

Voltemos a calcular a soma de verificação: 

5 + 6 × 𝟑 + 0 + 1 × 𝟑 + 2 + 6 × 𝟑 + 8 + 2 × 𝟑 + 0 + 1 × 𝟑 + 7 + 8 × 𝟑 + 2

= 96 ≡ 4   (mod 10) 

Logo, o erro seria detetado, uma vez que, fazendo a soma de 
verificação não se obtém um múltiplo de 10. Ou seja, fica-se a saber que 
ocorreu um erro na introdução do código, ainda que não se saiba 
exatamente qual é.  

E se se trocasse o 5º e 7º dígito? Será que o erro seria detetado?  

 

Verifica! 

 

De facto, neste caso o erro não seria detetado, uma vez que o 
fator multiplicativo do 5º e 7º elemento é o mesmo.  

 

Nota que  

5 + 6 × 𝟑 + 0 + 1 × 𝟑 + 2 + 8 × 𝟑 + 6 + 2 × 𝟑 + 0 + 1 × 𝟑 + 7 + 8 × 𝟑 + 2 = 

= 5 + 6 × 𝟑 + 0 + 1 × 𝟑 + 6 + 8 × 𝟑 + 2 + 2 × 𝟑 + 0 + 1 × 𝟑 + 7 +

+ 8 × 𝟑 + 2 = 100 ≡ 0  (mod 10). 

 

Uma vez que 100 é múltiplo de 10, então o erro não será detetado. 
De facto, é possível provar que o sistema EAN 13 não deteta nenhuma 
transposição intercalar. 

 

 

        5601286201782                5601268201782 

Desafio: Será que o sistema EAN 13 deteta todas as transposições 
de algarismos adjacentes? 

Exercício 11 

Calcula o algarismo de 
controlo 𝑐 das 

seguintes sequências 
do sistema EAN 13: 

11.1.  560131201122𝑐 

11.2.  761303527374𝑐 

11.3.  978972222601𝑐 

        5601286201782                5601682201782 
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Como podes imaginar, estes mecanismos encontram-se 
automatizados nos sistemas informáticos, de tal modo que seja 
imediatamente mostrada uma mensagem no caso de ocorrer algum 
erro. Neste site https://eancheck.com/ podes introduzir um código EAN 
e o computador devolve-te uma mensagem informando-te se esse EAN 
existe.  

O que te propomos aqui é que tu cries algo semelhante. Seguindo 
os passos abaixo, implementa em Excel alguns comandos que te 
permitam verificar se determinado código EAN 13 é válido .  

Sugerimos: 

1º: Escolhe 13 células para colocares o código EAN que pretendes 
verificar.  

2º: Junto a cada célula coloca o fator multiplicativo 
correspondente (neste caso 1 ou 3) 

3º:  Escolhe uma célula para calcular a soma de verificação. 

4º: Escolhe outra célula para calcular o resto da divisão da soma 
anterior por 10.  

5º: cria uma formatação condicional ou uma mensagem que te 
devolva a informação que pretendes: se o código está ou não correto.  

Exercício. Calcula o algarismo de controlo do EAN 509974793722𝑎 .  

Começamos por calcular a soma: 

5 + 0 × 𝟑 + 9 + 9 × 𝟑 + 7 + 4 × 𝟑 + 7 + 9 × 𝟑 + 3 + 7 × 𝟑 + 2 + 2 × 𝟑 = 126 

Portanto, a equação que nos permite encontrar o algarismo de controlo 
é:   

126 + 𝑎  ≡ 0   (mod 10) 

130 é o múltiplo de 10 imediatamente posterior ao 126, ou seja,  

130 = 126 + 4 ≡ 0   (mod 10) 

Portanto, o algarismo de controlo 𝑎  é igual a 4. 

Outro processo.  

126 10 
   6 12 

12 × 10

≡

+ 6 + 𝑎  ≡ 0   (mod 10) 

6 + 𝑎  ≡ 0   (mod 10) 

𝑎 = 4 
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Para te ajudar deixamos um exemplo:  

 

 

SISTEMA ISBN 
 
Vejamos agora outro exemplo. O ISBN (International Standard Book 
Number) consiste num sistema internacional de identificação de livros 
e outras publicações.  

Foi concebido em meados do séc. XX com o objetivo de catalogar de 
modo organizado os livros publicados em todo o mundo. Deste modo, 
cada referência ISBN diz respeito a um determinado título publicado por 
uma determinada editora num dado país, não havendo a possibilidade 
de dois livros distintos terem o mesmo código ISBN.  

 

Figura 3 - Código ISBN presente na contracapa de um livro 

Atualmente, este sistema está inserido no sistema EAN13. E, portanto, 
cada código consiste numa sequência de 13 dígitos numéricos, 
divididos por cinco secções de comprimentos variáveis separadas por 

Exercício 12 

Implementa em Excel 
um esquema que, 
mediante os doze 

primeiros algarismos 
de um código EAN 13, 
te permita calcular o 

respetivo algarismo de 
controlo. 
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hífen ou por um espaço em branco. Cada um desses dígitos varia entre 
0 e 9, à exceção do algarismo de controlo que assume os algarismos 0 a 
9 ou a letra X. 

A 1ª secção, foi acrescentada em 2007, tem exatamente três algarismos 
e diz respeito ao EAN (European Article Number) que, no ISBN, identifica 
o tipo de artigo. No caso dos livros, o EAN é igual a 978. 

A 2ª secção tem entre três e cinco dígitos e identifica o país, a região 
demográfica ou o grupo linguístico ao qual pertence a publicação.  

A 3ª secção identifica a editora que publica o livro e pode variar entre 
um e sete dígitos, de acordo com o número de publicações dessa editora.  

A 4ª secção identifica então uma determinada edição de um título 
publicado por uma editora específica. O comprimento desta secção 
dependerá do comprimento da secção anterior. Ou seja, os editores com 
maior número esperado de títulos terão um identificador com menos 
algarismos para que “sobrem” mais dígitos para a identificação dos 
títulos publicados por essa editora. 

A 5ª secção corresponde a um algarismo de controlo. Mais uma vez, este 
algarismo é calculado de acordo com a sequência dos 12 algarismos que 
o antecedem. 

Vejamos o seguinte exemplo: 

ISBN       978
código EAN

- 972
código 
do país

- 0⏟
código da 

editora

- 79304
código de 

identificação 
do título

- 1⏟
algarismo 
de controlo

 

Neste caso, o algarismo de controlo é calculado exatamente do 
mesmo modo que o caso do EAN, estudado na secção anterior.  

No entanto, recuemos a 2007 e analisemos o sistema ISBN antes 
de ser modificado. Nesse caso, os três primeiros algarismos da 
sequência, relativos ao EAN, seriam removidos, mantendo-se a restante 
estrutura e respetivas secções que descrevemos acima: 

ISBN        978 –   972 – 0 – 79304 - 1 

 

Repara que, uma vez que a sequência numérica foi alterada, 
também o algarismo de controlo será alterado. Veremos então como se 
calcula o algarismo de controlo neste sistema.  

Exercício 14 

14.1. Identifica os 
algarismos em falta nos 
seguintes códigos ISBN: 

978-84-283-8075-? 

978-972-41-4912-? 

978-989-660-5?0-8 

14.2. Considera agora 
que são desconhecidos 

exatamente dois dos 
algarismos do código 

ISBN: 

978-9?9-660-5?0-8 

Será possível 
identificar o livro em 

causa? 
 

Exercício 13 

Quantos códigos ISBN 
são possíveis de formar 
numa editora 
portuguesa, sabendo 
que o código que 
identifica o país é 972 e 
que o código da editora 
é 0?  
 

Antes de 2007 

Supõe uma palavra-código 𝑎 𝑎 𝑎 … 𝑎 𝑎 . Nesse caso, o algarismo de 
controlo é 𝑎  e será obtido de tal modo que: 

𝑎 × 𝟏𝟎 + 𝑎 × 𝟗 + 𝑎 × 𝟖 + 𝑎 × 𝟕 + 𝑎 × 𝟔 + 𝑎 × 𝟓 + 𝑎 × 𝟒 + 𝑎 × 𝟑

+ 𝑎 × 𝟐 + 𝑎 × 𝟏 ≡ 0   (mod 11) 
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Exercício. Calcula o algarismo de controlo do ISBN 0-8044-2957-a10. 

0 × 10 + 8 × 9 + 0 × 8 + 4 × 7 + 4 × 6 + 2 × 5 + 9 × 4 + 5 × 3 + 7 × 2 =

= 199 

199 + 𝑎 ≡ 0   (mod 11) 

𝑎 ≡ −199   (mod 11) 

𝑎 ≡ −11 × 19 + 10   (mod 11) 

𝑎 ≡ 10   (mod 11) 

Uma nota! 

Neste caso, o algarismo de controlo é igual a 10. No entanto, o sistema ISBN 10 
foi concebido para ter apenas 10 dígitos e, portanto, neste caso o algarismo de 
controlo provocaria uma alteração do comprimento do código que teria um 
custo de implementação muito elevado. 

Por esta razão, quando o algarismo de controlo é igual a 10, substitui-se por um 
“X” maiúsculo, letra que representa o 10 em numeração romana. 

Portanto, o número ISBN final é dado por 0-8044-2957-X. 

Exercício 16 

Tendo em conta os 
erros que os dois 
sistemas detetam, 
que vantagens pensas 
que pode ter o 
sistema ISBN 
(anterior a 2007) 
relativamente ao 
sistema EAN 13? 

Exercício 15 

15.1. Identifica um erro 
que possa ocorrer no 
sistema ISBN (anterior 
a 2007) sem ser 
detetado. 
 
15.2. Identifica um erro 
que possa ocorrer no 
sistema ISBN (anterior 
a 2007) e que seja 
detetado. 

Aplica! 

Exercício. Calcula o último algarismo do número ISBN 
anterior a 2007 dado por: 

972 −  0 −  79304 − 𝑎 . 

Aplicando a soma de verificação dada tem-se que: 

9 × 10 + 7 × 9 + 2 × 8 + 0 × 7 + 7 × 6 + 9 × 5 + 3 × 4 + 0 × 3 + 4 × 2

+ 𝑎 ≡ 0   (mod 11) 

E, portanto, é tal que  1075 + 𝑎 ≡ 0    (mod 11). 

Aplicando os teus conhecimentos, tem-se então que: 

1075 = 990 + 85 = 990 + 77 + 8 

Como 990 ≡ 0    (mod 11) e 77 ≡ 0    (mod 11) tem-se 
simplesmente que: 

1075 + 𝑎 = 990 + 77 + 8 + 𝑎 ≡ 8 + 𝑎 ≡ 0    (mod 11) 

E, portanto, 𝑎 = 3. 

Ou seja, no sistema ISBN anterior a 2007 teríamos o código 

972 −  0 −  79304 − 3. 
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NOTAS DE EURO 

Analisemos agora um outro sistema de identificação, com 
características diferentes daqueles que analisamos até agora.  

Na pesquisa que fizeste no início deste capítulo consideraste as 
notas de euro? Já alguma vez reparaste que estas notas contêm um 
número de série? Repara no canto superior direito da nota de cinco 
euros da figura:  

 

 

 

 

 

Desde o início da circulação do Euro, a 1 de janeiro de 2002, 
foram lançadas duas séries de notas. A nota que aqui apresentamos 
pertence à série Europa, aquela que foi lançada mais recentemente, a 
partir do ano de 2013. Esta nova série tem como propósito garantir uma 
maior segurança e uma deteção de fraude mais eficaz. Para além de 
várias alterações que foram feitas ao aspeto geral da nota e que poderás 
investigar na internet (poderás consultar o site: 
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes), também o número de série 
sofreu pequenas alterações. Na figura apresentamos notas relativas às 
duas séries: a mais antiga, à esquerda, e a mais recente, a série “Europa”, 
à direita:  

 

Atentemos então no número de série mais recente: 

NA1702168102 

Um dos primeiros aspetos que podemos observar é que essa 
sequência é composta por 12 dígitos, sendo que os primeiros dois são 
letras. A primeira letra diz respeito ao código do país emissor da nota 
(neste caso N corresponde à Áustria). O segundo caracter, que pode  
assumir qualquer letra do alfabeto latino, de A até Z, faz parte, 
juntamente com os restantes números que se seguem, de um mesmo 
bloco que diz respeito ao número de série (sequencial) de cada nota 
emitida.  

Letra País 
F Malta 
G Chipre 
H Eslovénia 
L Finlândia 
M Portugal 
N Áustria 
P Países Baixos 
S Itália 
T Irlanda 
U França 
V Espanha 
X Alemanha 
Y Grécia 
Z Bélgica 
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N⏟
país

emissor

A170216810
número de série

2⏟
algarismo

de
controlo

 

O último algarismo, tal como nos outros sistemas de 
identificação estudados, é um algarismo de controlo. Mas como se 
poderá obter esse algarismo de controlo, se os dois primeiros dígitos são 
letras? Para ultrapassar essa dificuldade, foi então criada uma 
correspondência entre essas letras e números distintos.  

Essa correspondência é dada pelo código ASCII (um código 
internacional para transmissão de dados entre computadores que faz 
corresponder a caracteres alfanuméricos números): 

Letra Código ASCII Letra Código ASCII 
A 65 N 78 
B 66 O 79 
C 67 P 80 
D 68 Q 81 
E 69 R 82 
F 70 S 83 
G 71 T 84 
H 72 U 85 
I 73 V 86 
J 74 W 87 
K 75 X 88 
L 76 Y 89 
M 77 Z 90 

Vamos então aplicar novamente uma congruência para o 
cálculo do algarismo de controlo: 

  

Verifiquemos então se o código NA1702168102 é válido. 

A letra N, na primeira posição, corresponde à Áustria e tem como 
número associado o 78. A letra A na segunda posição corresponde ao 
número 65. Portanto, tem-se que: 

78 + 65 + 1 + 7 + 0 + 2 + 1 + 6 + 8 + 1 + 0 + 2 = 171 ≡ 0 (mod 9) 
.  

Logo, o número de série acima é um número válido. 

Faz a mesma experiência com uma nota que tenhas na tua 
carteira. Atenção! Se não se verificar a relação de congruência acima 
então é porque a tua nota é falsa!  

Supõe uma palavra-código 𝑎 𝑎 𝑎 … 𝑎 𝑎 . Nesse caso, o algarismo de 
controlo é 𝑎  e será obtido de tal modo que: 

𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎  ≡ 0   (mod 9) 

Exercício 17 

Repara que, a 
utilização de letras 
nos números de série 
permite que sejam 
gerados muito mais 
códigos.  

17.1. Calcula quantos 
números de série são 
possíveis de formar 
para notas emitidas 
em Itália. 

17.2. Caso o primeiro 
caracter do número 
de série fosse um 
algarismo em vez de 
uma letra, quantos 
números de série 
poderiam ser 
gerados?  
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Para explorar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica! 

Calcula o algarismo de controlo 𝑎  da nota de euro com referência: 

UA836098371𝑎  

A letra U corresponde a França e tem associado o número 85 ≡

4 (mod 9) 

O A corresponde ao algarismo 65 ≡ 2 (mod 9). 

Tem-se então que: 

4 + 2 + 8 + 3 + 6 + 0 + 9 + 8 + 3 + 7 + 1 = 51 ≡ 6 (mod 9) 

6 + 𝑎 ≡ 0   (mod 9) 

Logo, 𝑎  é igual a 3. 

Curiosidade! 

Para efeito do cálculo do algarismo de controlo, aplicando as 
propriedades das congruências, em vez de considerar o número do 
código ASCII poderemos considerar apenas o resto da divisão desse 
número por 9. Por exemplo, O código ASCII da letra A é 65. 

65 ≡ 2 (mod 9) 

Exercício. Verifica o que acontece com as restantes letras do alfabeto. 

Exercício 18 

Considera o seguinte 
número de série de 
uma nota de euro: 

UE537640772𝒄 

18.1. Calcula o 
algarismo de controlo 𝑐. 

18.2. Supõe que em vez 
de esse número se 

tinha 

UE5376497723. 

O erro seria detetado? 
Justifica a tua resposta. 

18.3. Supõe que agora se 
tinha 

EU5376407723. 

O erro seria detetado? 
Justifica a tua resposta. 

18.4. O que podes 
afirmar relativamente à 

deteção de erros 
singulares e 

transposições? 

Existem outros sistemas que permitem, não só detetar, mas também 
corrigir alguns erros, pois utilizam não um, mas sim dois algarismos 
de controlo. É o caso do número de identificação do Cartão de 
Cidadão. Faz uma pequena pesquisa sobre o assunto. Em particular: 

- procura perceber quais as principais características do sistema de 
identificação do número de Cartão de Cidadão; 

- descobre também quais são os dígitos correspondentes aos 
algarismos de controlo e como são obtidos; 

- utiliza o teu número de Cartão de Cidadão para verificares o que 
descobriste. 

- traz os resultados para a aula e discute-os em momento oportuno 
com os teus colegas. 
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A partir de hoje, já sabes! A maioria dos dados que temos de 
inserir têm associado algum tipo de controlo que não permite que os 
erros “passem”. Ainda assim, também viste que estes sistemas são 
falíveis em maior ou menor escala. Portanto, é sempre melhor ser 
cuidadoso e confirmar bem os dados antes de os validar. 
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Caṕıtulo 3

Parte Cient́ıfica

Códigos na Identificação de Objetos

Não será muito ousado afirmar que os primeiros sistemas de identificação de objetos e pessoas

terão surgido naturalmente, fruto da necessidade, provavelmente há já centenas ou milhares

de anos. Foi, no entanto, no decorrer do séc. XX que se deu uma maior importância ao

estudo destes sistemas. A necessidade da codificação e descodificação de mensagens de guerra ao

longo da segunda guerra mundial impulsionaram o estudo da teoria da informação e codificação,

originando uma nova área de estudo, a criptografia. Foi no pós-segunda guerra mundial que

se deu o grande boom, aumentando a natalidade, a produção e os serviços oferecidos. Surge

também a necessidade de os páıses cooperarem uns com os outros, o que leva à criação de diversas

organizações internacionais que, ainda hoje, procuram impulsionar a cooperação, facilitando as

trocas comerciais e a movimentação dos indiv́ıduos entre os páıses. Deu-se um crescimento

muito rápido e acentuado da economia e da população, surgindo uma rede bastante complexa

de objetos e pessoas. Tornou-se eminente a necessidade de identificar, distinguir e organizar

todos estes agentes em circulação. É neste contexto que começam a surgir os primeiros sistemas

de identificação detetores de erros. Em 1952, é registada a primeira patente de um sistema de

código de barras, que veio a sofrer sucessivas alterações mas que, ainda assim, perdura até aos

nossos dias.

A procura de sistemas de identificação cada vez mais robustos e eficazes tornou-se, assim, o

alvo de estudo de muitos matemáticos. Grande parte dos produtos adquiridos pelos consumi-

dores possuem uma identificação deste tipo, seja o código de barras de um pacote de arroz, o

ISBN de um livro, o número do cartão de cidadão ou contribuinte, um número de identificação

num banco de sangue, o número de uma conta bancária ou até o número do identificador da

Via Verde, são alguns dos muitos exemplos que poderiam ser dados.

Os sistemas de identificação que aqui se pretendem estudar traduzem-se, então, em sequências
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de caracteres alfanuméricos onde, cada sequência formada identifica um determinado objeto/

processo/ pessoa pertencente a um grupo ou categoria. Geralmente, cada d́ıgito ou grupo de

d́ıgitos dessa sequência contém informação armazenada relativa àquilo que identifica, tal como

o páıs de origem, a marca, a cor, . . .. Por exemplo, o número “560” nas três primeiras posições

de um código de barras de um frasco de azeitonas informa que esse bem é produzido por uma

empresa registada na GS1 Portugal 1 e, portanto, à partida será de uma empresa portuguesa. Se

o código fosse ”611”então corresponderia a uma empresa registada na GS1 em Marrocos. Deste

modo, cada sistema de identificação é constrúıdo de acordo com o fim a que se destina e tem em

consideração múltiplos critérios, tais como: o número de objetos que se pretendem identificar,

o tipo de objetos ou a confidencialidade da informação que contêm.

Todo este trabalho de identificação tem relevância pela necessidade permanente que existe

de uma pessoa se referir aos objetos de forma simples e ineqúıvoca, sem erros ou ambiguidades.

Imagine, por exemplo, se de cada vez que entrasse no site da Segurança Social tivesse que digitar

uma enormidade de dados biográficos para que o sistema fosse capaz de o distinguir de um outro

utilizador com o mesmo nome e data de nascimento. Por outro lado, reduzir toda a informação

numa pequena sequência de números e letras poder-se-á tornar bastante perigoso, uma vez que

um erro num único algarismo poderia levar à identificação de um outro objeto/utilizador que não

o pretendido. Imagine-se, por exemplo, o que aconteceria se num banco de sangue se trocasse

a identificação de duas pessoas. As decisões que dáı adviriam poderiam ser catastróficas. Para

contornar este problema podem-se anexar aos números de identificação alguns d́ıgitos extra

que serão únicos para cada código, de tal modo que, caso haja algum erro na sequência, esse

seja prontamente detetado. Esses sistemas permitem a comunicação de mensagens complexas

e cheias de informação de forma muito mais simples, com a possibilidade de deteção de alguns

erros e de modo bastante menos dispendioso em termos de tempo.

Erros na transmissão de um código

Quando se pretende comunicar uma determinada palavra, podem ocorrer muitos erros, de

natureza variada, que impedem que a palavra original seja reconhecida pelo recetor. Esses erros

dependem do meio e dos sistemas utilizados para comunicar. As consequências da ocorrência

desses erros poderão originar problemas com um grau de gravidade muito diferente, dependendo

daquilo que se pretende transmitir. Será diferente, por exemplo, um sujeito enganar-se a digitar
1A GS1 é uma organização internacional sem fins lucrativos responsável pelo desenvolvimento e aplicação de

normas padrão à escala global e que visam facilitar a comunicação entre os diferentes intervenientes das cadeias

de valor. Entre estas normas destaca-se o desenvolvimento e criação dos códigos de barras. Em Portugal, esta

organização é representada pela GS1 Portugal.
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o número de telemóvel do seu pai (que terá como única consequência ligar para outra pessoa)

ou, por exemplo, trocar dois d́ıgitos do IBAN numa operação de transferência bancária.

É precisamente com o objetivo de dar resposta a estas questões que a matemática modular

se apresenta particularmente útil. Sobre os números de determinado código criado fazem-se

certas operações e combinações que geram um novo bocadinho de código. Esse novo bocadinho

de código pode ser anexado à sequência original e designa-se por algarismo de controlo. Caso

ocorra algum erro ao introduzir-se a sequência em algum dispositivo à partida será detetado, uma

vez que o sistema processa a informação e verifica se esse algarismo de controlo é o esperado para

aquela sequência. Caso não seja, transmite uma mensagem de erro ao utilizador. No entanto,

para escolher as combinações e operações certas é necessário estar-se desperto para quais os erros

posśıveis de surgir e a frequência com que os mesmos se verificam.

Em meados do séc. XX foi feito um estudo no qual se registam e caracterizam diferentes

tipos de erros que ocorrem na transmissão de uma dada sequência numérica:

1) Erros singulares - trata-se de erros que afetam apenas um d́ıgito da palavra. São aqueles

que ocorrem mais frequentemente, registando uma frequência relativa de 60% a 95%.

2) Erros duplos - dizem respeito a erros que afetam dois d́ıgitos sendo que, de algum modo,

esses estão relacionados entre si, não podendo ser considerados como a ocorrência de dois

erros singulares. Estes erros ocorrem com uma frequência de 10% a 20%. Dentro desses,

é posśıvel distinguir tipos diferentes:

2.1) Transposições adjacentes - ocorrem quando há uma troca de dois d́ıgitos adjacentes,

ou seja, em vez de “ab” tem-se “ba” (ab → ba).

2.2) Erros gémeos - trata-se dos erros que ocorrem quando dois d́ıgitos adjacentes cons-

titúıdos por um mesmo caracter são substitúıdos por outro caracter diferente. Ou

seja, em vez de “aa” tem-se “bb” (aa → bb).

2.3) Transposições intercaladas - ocorrem quando há a transposição entre dois d́ıgitos não

adjacentes, que estão à “distância” de um d́ıgito. Ou seja, em vez de “abc” tem-se

“cba” (abc→cba).

2.4) Erros gémeos intercalados - à semelhança dos erros referidos em 2.3), ocorrem quando

dois caracteres iguais à “distância” de um d́ıgito são substitúıdos por um outro ca-

racter. Ou seja, em vez de “aba” tem-se “cbc” (aba→cbc).

2.5) Transposições generalizadas - ocorrem quando há a transposição entre dois quaisquer

d́ıgitos da sequência. Ou seja, em vez de “...a...c...” tem-se “...c...a...”.
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2.6) Erros gémeos generalizados - ocorrem quando dois caracteres iguais, em quaisquer

posições, são substitúıdos por um outro caracter. Ou seja, em vez de “...a...a...” tem-

se “...b...b...”.

3) Erros fonéticos - ocorrem quando dois caracteres são substitúıdos por outros dois com

uma fonética semelhante. Por exemplo, em português, é comum confundir-se os números

“60” e “70”. Note-se que a frequência com que estes erros ocorrem está relacionada com o

idioma utilizado (diferentes idiomas darão origem a diferentes erros fonéticos) e também

com o meio pelo qual esses d́ıgitos são introduzidos. Por exemplo, será mais provável que

um número seja mal interpretado quando ditado por telefone do que se for copiado de um

papel.

4) Erros por acréscimo ou omissão - ocorrem quando o comprimento da palavra-código é

alterada. Consistem, portanto, na omissão de um dos d́ıgitos ou no acréscimo de um

d́ıgito à sequência original. Por exemplo, em vez de “244” tem-se “24” ou, em vez de “13”

tem-se “143”.

5) Erros aleatórios - são erros que ocorrem de modo fortuito, não havendo um padrão para a

sua ocorrência e não apresentando nenhuma relação entre o caracter inserido e o caracter

que devia ter sido inserido. Considera-se que estes erros ocorrem com igual probabilidade

independentemente da palavra-código, do alfabeto ou da fonética.

De acordo com este estudo constata-se também que é muito pouco provável que na trans-

missão de uma palavra ocorra mais do que um dos erros acima mencionados. Na Tabela 3.1

apresenta-se a frequência relativa com que esses erros ocorrem no caso de estudo mencionado:

Tipo de Erro Frequência Relativa

Erro Singular 79, 1%

Transposição de d́ıgitos adjacentes 10, 2%

Transposições intercaladas 0, 8%

Erros Gémeos 0, 5%

Erros Gémeos Intercalados 0, 3%

Outros Erros 9, 1%

Tabela 3.1: Frequência relativa com que os erros ocorrem [2].

Como já referido, um sistema de identificação será tanto mais robusto quanto maior número

de erros for capaz de detetar. Em particular, todos os sistemas de identificação devem detetar o

máximo posśıvel de erros singulares e transposições, umas vez que são aqueles que ocorrem com

maior frequência.
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Sistemas de Identificação Detetores de Erros

Nesta secção serão estudados alguns dos sistemas de identificação alicerçados na aritmética

modular e teoria de grupos.

A aritmética modular é particularmente interessante pois, uma vez que incide sobre grupos

finitos, permite que os resultados das operações se definam num grupo de inteiros mais restrito.

Por exemplo, se estivermos em Z10 a combinação de quaisquer elementos de Z10 (por exemplo,

a soma dos algarismos de uma determinada sequência numérica) poderá ser expressa em Z10,

anexando-se a essa sequência um algarismo de 0 a 9.

Sistemas de Identificação Modulares

Deste modo, podem definir-se matematicamente os sistemas de identificação e o respetivo

algarismo de controlo. Vai-se considerar para cada sistema de identificação, o conjunto A =

{a1, a2, . . . , ak}, que se designa por alfabeto, como o conjunto dos caracteres que, dispostos

sequencialmente, formam os diferentes códigos de identificação (o conjunto dos algarismos de

0 até 9, onde A = {0, 1, 2, . . . , 9}, é um alfabeto posśıvel). Considera-se também um vetor

(p1, p2, . . . , pn) a que se dá o nome de vetor de verificação e uma bijeção que a cada caracter

do alfabeto faz corresponder um valor numérico em Zk, ou seja, γ : A −→ Zk. Imagine-se,

por exemplo, a sequência alfanumérica AERT1253: cada d́ıgito dessa sequência tem de ter uma

correspondência numérica, de tal modo que seja posśıvel operar (somar, subtrair, multiplicar,

. . . ) com todos os seus d́ıgitos.

O último algarismo da palavra-código an é então o algarismo de controlo e é calculado de

tal forma que:

p1γ(a1) + p2γ(a2) + . . .+ pnγ(an) ≡ 0 (mod k) (3.1)

Ou, equivalentemente:

(p1, p2, . . . , pn) · (γ(a1), γ(a2), . . . , γ(an)) ≡ 0 (mod k), (3.2)

onde o sinal · representa a operação de produto escalar. Do mesmo modo, se poderá inter-

pretar a condição (3.2) de forma equivalente afirmando simplesmente que ∑n
i=1 piγ(ai) tem de

ser um múltiplo de k.

Enquanto que a entidade detentora do sistema utiliza os primeiros n−1 d́ıgitos para introduzir

a informação relevante que pretende que seja armazenada nessa sequência, o último d́ıgito an é

anexado aos d́ıgitos anteriores de tal modo que as condições acima sejam verdadeiras.

Observe-se um exemplo.
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O sistema EAN (European Article Number) é um sistema internacional de identificação de

bens ao qual correspondem os códigos de barras que se encontram na maioria dos produtos ven-

didos em lojas e supermercados. Atualmente, também o sistema ISBN (International Standard

Book Number), espećıfico para a catalogação de livros e outro tipo de publicações foi alocado

ao sistema EAN. O sistema UPC (Universal Product Code), é também um sistema semelhante

ao EAN, mas mais utilizado noutros páıses, como nos EUA e Canadá. A única diferença entre

os sistemas EAN e UPC relevante para o cálculo de d́ıgitos de controlo reside no comprimento

das palavras-código.

Trata-se de sistemas de identificação módulo 10, onde A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} e

γ : A −→ Z10

x −→ x.
(3.3)

As palavras-código têm comprimento n = 13 e n = 12 para o sistema EAN e UPC, respeti-

vamente. O vetor de verificação é dado por (p1, p2, . . . , pi, . . . , pn), onde pi ∈ {1, 3} , alternada-

mente, como se ilustra na Tabela 3.2:

Algarismo de controlo

Identificação EAN a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13

Identificação UPC - a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12

Vetor de verificação 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

Tabela 3.2: Estrutura dos sistemas de identificação EAN e UPC.

De facto, para o código EAN 9781861972712 verifica-se que

(1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1) · (9, 7, 8, 1, 8, 6, 1, 9, 7, 2, 7, 1, 2) ≡ 0 (mod 10) . Ou seja,

1×9+3×7+1×8+3×1+1×8+3×6+1×1+3×9+1×7+3×2+1×7+3×1+1×2 ≡ 0 (mod 10).

Imagine-se agora que ocorre um erro singular. Ou seja, que na i-ésima posição, em vez de

ai, se tem a′i. A soma de verificação vai diferir apenas na i-ésima posição. Portanto, a diferença

entre as duas somas (a original e a que tem erro) será igual a 3(a′i − ai) ou a′i − ai (dependendo

da posição em que o erro ocorre). Portanto, só há erros singulares não detetados se alguma

destas diferenças é um múltiplo de 10 para algum par ai e a′i. Uma vez que ai, a′i ∈ Z10, |a′i−ai|

será sempre inferior a 10 e, portanto, a′i−ai 6≡ 0 (mod 10). Por outro lado, como 3 é primo com

10 e a′i − ai 6≡ 0 (mod 10), também 3(a′i − ai) 6≡ 0 (mod 10). Este sistema deteta todos os erros

singulares.

É fácil de ver que este sistema não deteta nenhuma transposição intercalada, . . . aiai+1ai+2 . . .→

. . . ai+2ai+1ai . . . , uma vez que o fator a multiplicar será o mesmo nas duas posições:

. . .+ 3× ai + 1× ai+1 + 3× ai+2 + . . . = . . .+ 3× ai+2 + 1× ai+1 + 3× ai + . . .
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Mas será que o sistema deteta todas as transposições de algarismos adjacentes? Nesse caso, a

soma original e a que contém o erro diferem 3×aj+1×ai−(3×ai+1×aj) = 3(aj−ai)+ai−aj =

(3− 1)(aj − ai) = 2(aj − ai). Ou seja, se 2(aj − ai) ≡ 0 (mod 10) o erro não será detetado. Ora,

no caso em que aj − ai = 5, 2(aj − ai) = 10 e, portanto, nesse caso as transposições não serão

detetadas. Ou seja quando ai = 9 e aj = 4 ou ai = 8 e aj = 3 ou ai = 7 e aj = 2 ou ai = 6 e

aj = 1, se ocorrer uma transposição entre os dois d́ıgitos essa não será detetada.

Um outro exemplo destes sistemas é o sistema ISBN que vigorou até ao ano de 2007. Este

sistema é bastante interessante uma vez que deteta com uma taxa de 100% os erros singulares

e transposições de algarismos adjacentes.

Trata-se de um sistema módulo 11, onde A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X} , n = 10 e o vetor

de verificação é dado por (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). A função γ : A −→ Z11 associada encontra-se

na Tabela 3.3:

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X

γ(x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabela 3.3: Representação da função γ para o sistema de identificação ISBN(old).

Neste caso, o alfabeto A apresenta uma letra. Isso deve-se ao facto de Z11 ser constitúıdo

por 11 elementos, um dos quais o 10. Ora, como o 10 é constitúıdo por dois algarismos, a sua

introdução provocaria uma alteração do comprimento da palavra-código, tornando o sistema

amb́ıguo. Desse modo, neste sistema o 10, que é apenas utilizado como algarismo de controlo,

é substitúıdo pela letra X (este caracter pode ser associado à numeração romana em que 10 é

representado pela letra X).

Focando na deteção de erros, constata-se que 11 é primo e todos os elementos do vetor de

verificação são primos com 11, o que leva a que, ocorrendo um erro singular, a diferença entre

as duas somas nunca seja múltipla de 11 e, portanto serão detetados todos os erros singulares.

Pode verificar-se que o mesmo acontece para a ocorrência de transposições, adjacentes ou não.

Assim se constata que escolhido um alfabeto A de cardinal k, um vetor de verificação

(p1, p2, . . . , pn) e uma bijeção γ : A −→ Zk tem-se então definido um sistema de identificação a

que se dará o nome de sistema de identificação módulo k e, que dependendo da escolha feita,

detetará diferentes erros.

No entanto, é de salientar que são poucos os sistemas em utilização que cumprem estrita-

mente as condições acima. Vários destes sistemas, por exemplo, utilizam alfabetos com cardinal

diferente de k, o que condiciona, logo à partida, a eficiência do sistema de identificação pelo

facto da função γ : A −→ Zk deixar de ser bijetiva:
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• Se |A| > k, então a função γ não é injetiva pois |A| > |Zk|. Ou seja, haverá diferentes

caracteres do alfabeto A com a mesma imagem por γ em Zk. É o caso, por exemplo, do

número de série das notas de euro que será visto mais adiante;

• se |A| < k, então a função γ não é sobrejetiva pois |A| < |Zk|. Ou seja, haverá elementos

de Zk que não serão “utilizados”, o que poderá ser visto como um “desperd́ıcio” do ponto

de vista da quantidade de objetos que se pretendem armazenar.

Outros sistemas utilizam diferentes correspondências para diferentes blocos dos códigos de

identificação.

Depois de definidos os sistemas de identificação módulo k , é agora natural procurar com-

preender melhor o que poderá estar na origem da escolha de k e de um vetor de verificação

adequado para esse k. Para isso, será importante, em primeiro lugar, analisar os erros detetados

por estes sistemas, tal como foi feito para alguns erros nos casos acima, mas agora considerando

o caso geral.

Os erros ocorridos serão detetados de acordo com o valor obtido na soma de verificação de

uma determinada palavra a1a2 . . . an:

• se p1γ(a1) + p2γ(a2) + · · · + pnγ(an) ≡ 0 (mod k) então assume-se que a palavra-código

inserida está correta;

• caso contrário, ou seja, se p1γ(a1) + p2γ(a2) + · · ·+ pnγ(an) 6≡ 0 (mod k) então assume-se

que ocorreu um erro na introdução da palavra-código.

Portanto, o erro só será detetado se a sua soma de verificação não for múltipla de k. Ora

supondo S a soma de verificação da palavra correta e S′ a soma de verificação da palavra com

erro, pode-se afirmar, pelas propriedades da operação de congruência módulo k que os erros

ocorridos serão detetados se e só se:

S − S′ 6≡ 0 (mod k) (3.4)

Vejamos qual o valor de S − S′, por exemplo, no caso da ocorrência dos erros singulares, ou

seja, em que ai é substitúıdo por a′i. Nesse caso,

S − S′ = piγ(ai)− piγ(a′i) = pi(γ(ai)− γ(a′i)). (3.5)

Ou seja, os erros singulares serão detetados se e só se

pi(γ(ai)− γ(a′i)) 6≡ 0(mod k). (3.6)

De modo equivalente, conclui-se que todos os erros singulares serão detetados se e só se:
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mdc(pi, k) = 1. (3.7)

De facto, suponhamos que pi(γ(ai) − γ(a′i)) 6≡ 0 (mod k) e suponha-se que o mdc(pi, k) =

d 6= 1. Nesse caso, tem-se que pi = dq e k = dp, onde p e q são inteiros. Ora, no caso em que

γ(a′i) = p e γ(ai) = 0, obtém-se

dq(0− p) = −dqp ≡ 0 (mod dp), (3.8)

o que é uma contradição. Reciprocamente, tem-se que se mdc(pi, k) = 1 então pi(γ(ai) −

γ(a′i)) ≡ 0 (mod k) se γ(ai) − γ(a′i) ≡ 0 (mod k). Como γ(ai) e γ(a′i) pertencem a Zk e na

ocorrência de um erro se tem γ(ai) 6= γ(a′i) então γ(ai) − γ(a′i) 6≡ 0 (mod k), para qualquer

ai 6= a′i.

Logo, no caso em que os componentes do vetor de verificação não são primos com k não

serão detetados alguns dos erros singulares que podem ocorrer.

Do mesmo modo, é posśıvel verificar o valor de S − S′ para a ocorrência de outros erros

também frequentes na transmissão de palavras e, consequentemente, de modo análogo ao feito

anteriormente para os erros singulares, definir quais os critérios necessários para que esses erros

sejam detetados, tal como apresentado na Tabela 3.4:

Tipo de Erro Valor de S-S’ Critério de Deteção do Erro

Erro Singular . . . ai . . .→ . . . a′i . . . pi(γ(ai)− γ(a′i)) mdc(pi, k) = 1

Transposição Generalizada . . . ai . . . aj . . .→ . . . aj . . . ai . . . (pi − pj)(γ(aj)− γ(ai)) mdc(pi − pj , k) = 1

Erro Gémeo . . . aiai . . .→ . . . a′ia
′
i . . . (pi + pi+1)(γ(ai)− γ(a′i)) mdc(pi + pi+1, k) = 1

Erro Gémeo Intercalado . . . aiai+1ai . . .→ . . . a′iai+1a′i . . . (pi + pi+2)(γ(ai)− γ(a′i)) mdc(pi + pi+2, k) = 1

Erro Gémeo Generalizado . . . ai . . . ai . . .→ . . . a′i . . . a
′
i . . . (pi + pj)(γ(ai)− γ(a′i)) mdc(pi + pj , k) = 1

Tabela 3.4: Tipos de erros que podem ocorrer e respetivas condições para que esses erros sejam

detetados.

Da análise da Tabela 3.4 pode concluir-se que a chave para que o sistema de identificação

funcione reside na escolha de k e na escolha dos componentes do vetor de verificação. Em

particular, pode constatar-se que, no caso de k ser um número primo e todos os componentes

do vetor de verificação serem elementos de Zk tais que a soma ou diferença de dois quaisquer

desses elementos é diferente de k, todos os erros mencionados na tabela serão detetados. No

entanto, não é óbvio o modo como se conseguem garantir todas estas condições em simultâneo.

Voltando ao exemplo do sistema ISBN anterior a 2007 verifica-se que:

• mdc(pi, 11) = 1, qualquer que seja pi e, portanto, todos os erros singulares são detetados;

• mdc(pi−pj , 11) = 1, para todo o pi e pj e, portanto, são detetadas todas as transposições;
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• mdc(pi + pi+1, 11) = 1 não é uma condição verdadeira na sexta e na sétima posição do

código, uma vez que p6 = 5 e p7 = 6 e, portanto, p6 + p7 = 11. Logo não serão detetados

os erros gémeos que ocorrem na sexta e sétima posição.

• mdc(pi + pi+2, 11) = 1, para todo o pi e pi+2, uma vez que a soma pi + pi+2 é sempre um

número par. São, por isso, detetados todos os erros gémeos intercalados.

• mdc(pi + pj , 11) = 1: esta condição não se verifica quando o erro ocorre na segunda e

última posição, terceira e décima, quarta e nona, quinta e oitava, ... Uma vez que nesses

casos, a soma pi + pj é sempre igual a 11.

O sistema EAN não deteta tantos erros, pois não se verificam as condições da tabela, à

exceção do caso dos erros singulares. Desse modo a possibilidade dos restantes erros serem ou

não detetados dependerá dos d́ıgitos da sequência de identificação.

Já o sistema ISBN deteta os erros que ocorrem com maior frequência e deteta ainda grande

parte das transposições e erros gémeos generalizados. Note-se que o facto de 11 ser um número

primo superior a 10 é um fator relevante para que este sistema seja tão eficaz. Verifica-se que:

• se k < 10, ou são sistemas de tamanho reduzido no caso de utilizarem algarismos entre 0

e k ou, caso utilizem algarismos de 0 até 9, não detetarão todos os erros singulares;

• se k = 10, para que os sistemas detetem todos os erros singulares não poderão detetar todas

as transposições e, vice-versa. De facto, para que todos os erros singulares sejam detetados,

é necessário que mdc(pi, 10) = 1. Ou seja, pi ∈ {1, 3, 7, 9}. Por outro lado, para que sejam

detetadas todas as transposições mdc(pi − pj , 10) = 1. Ora como pi, pj ∈ {1, 3, 5, 7, 9}, a

sua diferença pi − pj é um número par e, portanto, mdc(pi − pj , 10) ≥ 2. Logo, algumas

transposições não são detetadas.

Para ultrapassar as limitações do sistema ISBN, foi criado um outro sistema, chamado sis-

tema de identificação módulo 11 geométrico que deteta praticamente todos os erros da tabela

3.4 à exceção dos erros gémeos generalizados Esse sistema é em tudo igual ao sistema ISBN, à

exceção do vetor de verificação que, neste caso, é igual a:

(21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210) ≡ (2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1) (mod 11) (3.9)

De facto, os erros gémeos generalizados nas posições 1 e 6, 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9 ou 1 e 10 não

são detetados, uma vez que pi + pj = 11. No entanto, a ocorrência de um desses erros é muito

pouco provável, uma vez que os d́ıgitos de cada par referido estão à distância de exatamente

quatro d́ıgitos.
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Com efeito, este é o sistema de identificação módulo 11 mais eficaz. No entanto, tal como

o ISBN (anterior a 2007) apresenta a necessidade de se recorrer a um caracter extra X, o

que pode representar um elevado custo pois exige equipamentos de inserção de dados mais

sofisticados (deixa de ser suficiente um teclado numérico), que além dos caracteres numéricos

inclua também alguns śımbolos ou letras. Uma forma de evitar a sua utilização, e já aplicada por

algumas entidades, é evitar a geração de todas as palavras-código cujo algarismo de verificação

seja igual a X. No entanto, desse modo está-se a reduzir a capacidade do sistema uma vez que

este passa a suportar um número inferior de palavras-código, o que em muitas situações não é

desejável.

Sistemas de Identificação Sobre Grupos Não Comutativos

Apesar dos sistemas de identificação módulo 11 parecerem bastante satisfatórios, uma vez que

detetam todos os erros singulares e transposições de d́ıgitos adjacentes, a utilização de caracteres

especiais não é desejável em grande parte dos casos. No entanto, também já foi visto que os

sistemas módulo 10, apesar de utilizarem todos os algarismos e não necessitarem de caracteres

extra, não são tão eficazes, uma vez que, pelo facto de 10 não ser primo, não são capazes de

detetar simultaneamente todos os erros singulares e transposições, qualquer que seja o vetor de

verificação. Este é um facto relevante, uma vez que estes erros ocorrem com elevada frequência.

Um dos sistemas apresentados por Verhoeff na sua tese de doutoramento publicada em 1969,

ultrapassa estas limitações, detetando todos os erros singulares e transposições e utilizando,

para isso, apenas os dez algarismos. Este sistema foi concebido utilizando o grupo diedral de

ordem 10, vulgarmente denominado D5. Este grupo pode ser visto geometricamente como o

conjunto de todos os movimentos de um pentágono regular de tal modo que na posição final

o pentágono ocupe exatamente a mesma região do espaço do que na posição inicial. Estes

movimentos correspondem a todas as rotações com origem no centro do poĺıgono e amplitude

múltipla de 72° e todas as reflexões em torno dos eixos de simetria de um pentágono regular.

Do grupo D5 faz parte o conjunto {r0, r1, r2, r3, r4, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5}, considerando-se que a r0

corresponde uma rotação centrada na origem de 0°, a r1 corresponde a rotação de 72°no sentido

anti-horário e a r2 corresponde a rotação de 144° no sentido anti-horário. Considera-se também

que ρ1, . . . , ρ5 correspondem às reflexões segundo os eixos de reflexão do pentágono. A operação

∗ associada a este grupo corresponde à aplicação sucessiva dessas transformações e representa-se

por ∗. Na tabela da Figura 3.1 é posśıvel ter uma visão geométrica dos elementos desse grupo:

Note-se que se a r0 se aplicar r1 obtém-se r1. Fazer r1 ∗ r2 é o mesmo que a r1 aplicar uma

rotação de 144°. Constata-se também que se a r1 se aplicar r2 obtém-se r3 e, do mesmo modo,
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Figura 3.1: Visualização geométrica dos elementos do grupo D5.

se a r2 se aplicar r1 obtém-se r3. No entanto, note-se que se a r1 se aplicar ρ2 não se obtém o

mesmo que se a ρ2 se aplicar r1. Assim se constata que a∗b 6= b∗a para algum a, b ∈ D5. Por essa

razão, este grupo não é comutativo. Ou seja, a ordem pela qual se aplicam as transformações

será decisiva no resultado final.

De modo equivalente podemos reescrever todo o grupo D5 utilizando os dez algarismos.

Desse modo obtém-se a seguinte tabela de operações, Tabela 3.5:

∗ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5

2 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6

3 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7

4 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8

5 5 9 8 7 6 0 4 3 2 1

6 6 5 9 8 7 1 0 4 3 2

7 7 6 5 9 8 2 1 0 4 3

6 6 5 9 8 7 1 0 4 3 2

7 7 6 5 9 8 2 1 0 4 3

8 8 7 6 5 9 3 2 1 0 4

9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Tabela 3.5: Tabela de operações em D5.

Verhoeff apresenta um sistema de identificação onde olha para cada algarismo de um código

numérico a1a2 . . . an como elementos de D5.

Considera também a seguinte permutação, onde:

σ(0) = 1, σ(1) = 5, σ(2) = 7, σ(3) = 6, σ(4) = 2, σ(5) = 8, σ(6) = 3, σ(7) = 0, σ(8) = 9, σ(9) = 4

que de modo modo mais simples se pode reescrever como:

σ = (01589427)(36) (3.10)

Por fim, o algarismo de verificação é tal que :

σ(a1) ∗ σ2(a2) ∗ . . . ∗ σn−1(an−1) ∗ σn(an) = 0 (3.11)

De facto, este sistema deteta todos os erros singulares uma vez que σi(a) 6= σi(b) para todo
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a 6= b e a ∗ σ(b) 6= b ∗ σ(a) para todo o a 6= b, o que faz com que o sistema também detete todas

as transposições.

Atente-se no seguinte exemplo: considere-se o código 45723 e utilize-se o esquema de Verhoeff

para calcular o algarismo de verificação.

Tem-se então que:

σ(4) ∗ σ2(5) ∗ σ3(7) ∗ σ4(2) ∗ σ5(3) ∗ σ6(a6) = 2 ∗ 9 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 6 ∗ σ6(a6) =

= 6 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 6 ∗ σ6(a6) = 1 ∗ 5 ∗ 6 ∗ σ6(a6) = 6 ∗ 6 ∗ σ6(a6) = 0 ∗ σ6(a6)⇒ σ6(a6) = 0

⇒ a6 = 5

(3.12)

Sistemas de Identificação Alfanuméricos

Existem também muitos sistemas de identificação que utilizam não só algarismos mas também

letras. A utilização de letras permite que com o mesmo número de caracteres, seja posśıvel criar

muito mais códigos visto que há apenas 10 algarismos diferentes mas existem, só no alfabeto

latino, 26 letras.

Uma das possibilidades mais robusta será a utilização do esquema de Verhoeff no grupo

diedral D18. Este grupo tem 36 elementos, permitindo a utilização de 10 algarismos e 26 letras.

Nesse caso considerar-se-á a permutação:

σ = (0 18 1)(2 17 34 3 16 33 4 15 32 5 14 31 6 13 30 7 12 29 8 11 28 9 10 27 26 25 24 23 22 21 20 19 35)

(3.13)

Outra das possibilidades é considerar sistemas de identificação módulo k, onde k é tal que

permite uma correspondência bijetiva entre todos os caracteres e Zk. Apesar de este sistema

não ser tão vantajoso como aqueles que são constrúıdos sobre grupos diedrais, apresentando as

limitações já vistas dos sistemas modulares, são utilizados em alguns casos, particularmente um

sistema módulo 39 conhecido como Código 39. A cada letra de A a Z está associado um número

inteiro entre 10 e 35 respetivamente. Os restantes números 36 a 38 estão associados caracteres

especiais: −, . e espaço em branco.

O algarismo de controlo é tal que:

(a1, a2, . . . , an) · (n, n− 1, . . . , 2, 1) = 0 (mod 39) (3.14)

Ainda que existam todas estas boas possibilidades, na prática, os sistemas maioritariamente

utilizados não correspondem aos dois que vimos acima. Acabam por ser adapatações, geralmente

demasiado simplistas, que apresentam sérias limitações no que diz respeito à deteção dos erros.

Vejamos dois exemplos.
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Desde a década de 90 até à entrada do euro, o governo alemão utilizou uma versão modificada

do esquema de Verhoeff para o cálculo do número de série das notas em circulação. Esse sistema

era tal que:

σ(a1) ∗ σ2(a2) ∗ . . . ∗ σn−1(an−1) ∗ an = 0 (3.15)

onde σ é a permutação usada por Verhoeff expressa em 3.10.

No entanto, este sistema de identificação utiliza, para além dos 10 algarismos, 10 letras do

alfabeto de tal modo que a cada letra corresponde um algarismo:

A D G K L N S U Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uma vez que não existe uma correspondência bijetiva entre o alfabeto e os elementos de D5

então há logo à partida alguns erros singulares e transposições adjacentes que não serão deteta-

das. Em particular, todos os erros que envolverem um algarismo e a letra que lhe corresponde.

É o caso de se transpor a letra ”N”com o algarismo ”5”ou trocar por exemplo escrever ”5N”em

vez de ”N5”.

Outro exemplo, é o caso dos números de série das notas de euro. Atualmente o algarismo

de controlo das notas de euro da segunda série, a série ”Europa”é calculado considerando um

sistema de identificação módulo 9 tal que:

(a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12) · (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) ≡ 0 (mod 9) (3.16)

Ora, este sistema apresenta diversas caracteŕısticas que lhe retiram eficiência:

• o vetor de verificação é o vetor unitário, pelo que não serão detetadas quaisquer trans-

posições;

• k = 9 e, portanto, como 9 não é primo com 3 e com 6, alguns dos erros singulares não são

detetados;

• para além disso, como são utilizados os 10 algarismos num sistema de identificação módulo

9, também não serão detetados os erros singulares que envolvem a troca do algarismo 0

pelo 9 ou vice-versa, uma vez que 0 ≡ 9 (mod 9);

• o sistema utiliza letras às quais faz corresponder elementos de Z9, o que faz com que não

seja posśıvel detetar erros que envolvam caracteres que têm a mesma correspondência em

Z9.

38



Considerações Finais

A teoria da codificação e dos códigos algébricos é um campo muito vasto, no qual muitos

matemáticos se têm debruçado ao longo das últimas décadas, procurando-se a criação de siste-

mas cada vez mais simples mas eficazes na deteção e correção dos erros. Ainda assim, e apesar

de toda a literatura sobre o assunto, são muito poucos os sistemas implementados, ficando a

sensação de que foram prevalecendo no tempo sistemas menos eficazes mas que, provavelmente,

por questões que ultrapassam a matemática, acabam por ser mais compensatórios. Ainda assim,

há alguns casos inexplicáveis, como por exemplo, o caso das notas de euro em que, modificando-

se o número de série, poder-se-ia ter em consideração um sistema bastante mais robusto com

pequenas alterações, o que leva a crer que talvez esse número de série não tenha grande im-

portância. Um caso de modificação positiva é aquele que ocorreu quando, em Portugal, foi feita

a mudança do bilhete de identidade para o cartão de cidadão, caso que, apesar de não ter sido

aqui abordado, o leitor poderá estudar em [7].
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Caṕıtulo 4

Análise cŕıtica das atividades

desenvolvidas no âmbito da PES

No último ano, entre setembro de 2019 e maio de 2020, estive a realizar um estágio em

contexto escolar juntamente com mais dois colegas, Ana e Heitor, sob a orientação da professora

Cristina Cruchinho, na Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto. Nesse peŕıodo acom-

panhámos a Profª. Cristina no seu trabalho, assistindo às aulas lecionadas a duas turmas de

12º ano e uma de 9º ano. As três turmas tinham um bom ńıvel de aproveitamento. Não havia

problemas de disciplina e os alunos eram, em geral, muito empenhados, respondendo sempre

bem a todas as propostas e facilitando em muito a nossa integração como estagiários. Foi en-

graçado perceber como as duas turmas de 12º ano criavam ambientes diferentes em sala de aula:

uma turma mais empenhada e mais calada e a outra, um pouco menos empenhada, mas mais

participativa. No 9º ano sentia-se um ambiente totalmente diferente: a maioria dos alunos eram

extremamente participativos e entusiasmados o que, aliado ao entusiasmo da Profª. Cristina,

transformava as aulas num momento de verdadeiro gosto para nós, que estávamos ao fundo da

sala a assistir. Acompanhámos também os alunos em visitas de estudo que foram agradáveis

momentos de conv́ıvio.

Participámos em reuniões, gerais de escola, do grupo de professores de matemática e de

conselhos de turma. No ińıcio do ano viv́ıamos bastante isolados dos restantes professores, uma

vez que frequentávamos apenas o gabinete de matemática, onde a maior parte do tempo só

estávamos nós, núcleo de estágio, e quando almoçávamos na escola faziamo-lo na cantina dos

alunos. Percebendo que nos estávamos a abstrair (inclusive alguns professores perguntavam à

professora Cristina por nós), decidimos almoçar na sala dos professores uma vez por semana, às

terças-feiras. Fomos muito bem acolhidos por todos os professores e estes tempos foram muito

bons, uma vez que nos permitiram aperceber da existência de outro tipo de turmas (mais ou
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menos barulhentas, mais ou menos aplicadas), de outros modos de estar (professores mais ou

menos autoritários – não necessariamente melhores ou piores) e de outras dinâmicas em sala de

aula (aulas mais expositivas, outras mais de trabalho em pequeno grupo, com apoio do manual

ou powerpoints, muitas fichas de trabalho, muitas ou poucas questões de aula, . . . ).

Com o contacto com outros professores (e mesmo dentro do nosso núcleo de estágio) rapi-

damente percebi que há todos os ingredientes dispońıveis para uma boa ou péssima relação de

trabalho. Entre professores há modos de ser muito diferentes e é muito fácil que saltem à vista

as diferenças entre cada um. Penso que a consciência destas diferenças é importante para que,

a partir delas, se procure crescer e aprender cada vez mais. No entanto, sinto que ao longo

da minha vida vai ser necessário assumir com responsabilidade, mas também com leveza e boa

disposição, todos os momentos da sala dos professores, assim como todas as reuniões e conversas,

tendo sempre como foco os alunos e o modo de eles aprenderem mais e melhor. Sinto que sou

responsável pelas conversas que promovo e sinto também que há temas sobre os quais nós, pro-

fessores, não devemos ter muito a dizer ou fazer. É o caso de conversas que levam à promoção

de algum agastamento contra os alunos ou contra outros professores, ao julgamento sobre as

ações dos alunos ou professores (não temos os dados todos!) ou os comentários, por inócuos que

possam parecer, à vida dos alunos. Sinto que o desgaste e cansaço das aulas tornam, muitas

vezes, a sala dos professores terreno proṕıcio para um tipo de desabafos menos bons. Não foi

isso que senti maioritariamente na sala dos professores da Escola Filipa de Vilhena. Senti apenas

que esta tentação está sempre à espreita e que, se não estivermos conscientes dela, é muito fácil

cair.

Para além de todos estes momentos que nos ajudaram a apropriarmo-nos da escola e do

ambiente escolar, participávamos ativamente nas aulas da Profª. Cristina ajudando a pensar e

planear os temas a lecionar, preparando materiais para os alunos e tirando dúvidas nos grupos

de trabalho em sala de aula. Cada um de nós teve também a oportunidade de lecionar, de forma

autónoma, vários conjuntos de aulas de diferentes temas e a diferentes anos de escolaridade. A

mim coube-me ensinar, no 12º ano, o estudo da monotonia de uma função, o triângulo de Pascal e

o binómio de Newton, a introdução à famı́lia das funções exponenciais e as derivadas das funções

trigonométricas. No 9º ano dei aulas sobre volumes de prismas e introduzi a fórmula resolvente.

Na elaboração dos planos para estas aulas pudemos contar sempre com o feedback e discussão,

tanto por parte da Profª. Cristina, como pelos colegas do núcleo de estágio e pela Profª.

Gabriela, nossa orientadora da faculdade, que contribuiu sempre de forma construtiva, com um

olhar original e complementar. Lecionar estas aulas foram momentos de grande aprendizagem.

No próprio momento em sala de aula debati-me com várias dificuldades que não tinha previsto
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no ińıcio do ano, tais como: dificuldade em gerir o espaço f́ısico da sala de aula tendo de me

auto-consciencializar sistematicamente da necessidade de circular pelos lugares, de falar alto e

devagar, de ter todos os alunos no meu ângulo de visão estando atenta a cada um, de introduzir

o sumário na plataforma online, de verificar quem falta, de evitar o uso da caneta verde no

quadro (se não os alunos não vêem!!), de não me esquecer de marcar o trabalho de casa no final

e de manter sempre uma postura natural mas equilibradamente responsável e não desmazelada

(com as costas direitas!!). Para além disso, tive, nas primeiras aulas, uma dificuldade grande

em gerir aquilo que dizia e aquilo que registava no quadro, sentindo uma necessidade desmedida

de formalizar certos conceitos. Lembro-me, por exemplo, que quando estava a conversar com

os alunos sobre a relação da função derivada com a monotonia de uma função, a certa altura

tinha no quadro todas essas definições escritas de forma bastante abstrata e formal. Senti que

os alunos não estavam a conseguir associar aquilo que estava ali escrito àquilo que eu estava a

dizer (de modo muito mais simples) por palavras.

Depois das aulas seguia-se sempre uma reflexão cŕıtica por parte da Profª. Cristina e dos

meus colegas do núcleo de estágio, reflexões estas que me deram a conhecer novas perspetivas

sobre o meu modo de ser e de estar na sala de aula e que são chave fundamental para a cons-

trução da minha identidade enquanto professora de matemática. Ajudaram-me, por exemplo, a

perceber que, ao contrário do que pensava, tinha uma apetência mais natural para dar aulas aos

mais novos, que sou uma pessoa “muito algébrica”, que talvez por vezes seja confusa no modo

como me expresso,. . . . Todas estas conversas e reflexões e, em particular, as visões comple-

mentares da Profª. Cristina e da Profª. Gabriela, levaram-me a desconstruir (sem destruição)

a ideia ŕıgida que tinha do ensino da matemática. Também a Ana, minha colega de estágio,

com o modo como vive o ensino, mas também pela alegria e entusiasmo com que fala da ma-

temática, deu-me a conhecer o verdadeiro gozo desta disciplina. Apesar de já antes sentir um

gosto grande pela matemática, reflito agora que olhava com a lente errada, com um olhar mais

estático e pouco vivo. Ao longo do tempo fui também aprendendo a processar a informação em

“direto”, procurando integrar melhor aquilo que os alunos me diziam, aquilo que eu pensava e,

consequentemente, aquilo que eu concretizava no quadro. Apesar de algumas evoluções, sinto

que ainda é algo onde tenho muito a crescer. Aprendi que para se ensinar matemática de modo

cientificamente correto pode-se ser simples na linguagem, desde que se seja cauteloso e rigoroso

na escolha das palavras e expressões. Isso será tanto mais fácil quanto mais bem apreendidos

nós, professores, tivermos todos os conceitos que vamos ensinar aos alunos (e mais para além

desses). Esta constatação levou-me a uma outra: o professor (em particular eu, Sofia) tem o

dever de procurar saber cada vez mais, não paralisando na compreensão e conhecimento que
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tem hoje e alimentando sempre o desejo de perceber melhor, ou de outra forma, as mesmas

definições.

Penso que foi ao longo da minha experiência destes meses que construi um pensamento

mais consistente acerca da avaliação. Como nunca tinha estado na posição de avaliadora, tinha

uma visão algo distante e simplista acerca deste tópico. Para mim, avaliar era fazer testes.

Hoje parece-me que a avaliação tem dois grandes objetivos: em primeiro lugar dar feedback

para que os alunos identifiquem as suas dificuldades e as ultrapassem e segundo, terminado

um certo peŕıodo, dar feedback à sociedade do ńıvel de conhecimento daquele aluno acerca de

dada disciplina. Parece-me que, muitas vezes, a preocupação do professor está em garantir que

tem os instrumentos para dar esse feedback à sociedade, sem sequer se aperceber que, se se focar

verdadeiramente no primeiro aspeto, automaticamente é capaz do segundo. O professor que está

preocupado com o desenvolvimento das aprendizagens do aluno, conhece-o ao ponto de quando

é chamado a dar-lhe uma classificação, não ter dificuldade em fazê-lo. Dialoga com o aluno,

questiona-o, conhece a sua forma de raciocinar, conhece o seu modo de escrever, conhece as suas

dificuldades atuais, conhece as dificuldades já ultrapassadas, conhece aqueles que foram sempre

os seus pontos fortes e aqueles que passaram entretanto a ser os seus pontos fortes. Este é um

caminho que leva tempo, pois nem tudo é evidente, mas entendo que o desejo do professor fazer

este caminho de conhecimento dos alunos é importante. Isto não é menosprezar os momentos

de avaliação formal (que podem ser muito mais diversos do que apenas os testes escritos), uma

vez que os “testes”, não só de matemática, fazem parte da vida. Haverá alturas em que será

bom para nós se soubermos dar a resposta correta no momento certo. Faltar na escola com esta

dimensão da vida, é faltar à verdade aos alunos. Houve um episódio que foi particularmente

determinante para chegar a esta conclusão sobre a avaliação: em meados do 2º peŕıodo corrigi

uma questão-aula que incidia sobre conteúdos que tinha sido eu a lecionar. Foram vários dias

de sofrimento pela enorme dificuldade que tinha em concretizar uma cotação adequada a cada

resposta, sentindo que devolver aos alunos apenas a classificação era totalmente insuficiente. O

feedback escrito que poderia dar continuava a ser pouco satisfatório, uma vez que, para mim,

estava a ser imposśıvel perceber o que tinha levado determinados alunos a dar certas respostas

(talvez também falta de prática minha nestas andanças). Não sentia que tinha dados suficientes

e por isso não sentia autoridade para escrever ou dizer o que quer que fosse. Queria dialogar

com eles, questioná-los, fazer-lhes perguntas sobre os seus racioćınios. No entanto, acho que

este desejo de proximidade ao racioćınio dos alunos levou-me a que, neste momento, considere

que os conheça razoavelmente bem, ao ponto de não me sentir aflita se agora tivesse de lhes dar

uma nota. Fica-me este desejo: quando for professora não quero simplesmente dar uma cotação.
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Quero dizer: “Tu tiveste esta nota por isto, isto e isto. Estou a ser injusta? Então diz-me em

quê.”

Os últimos meses, transformaram o nosso dia-a-dia por todas as condicionantes devidas à

pandemia provocada pelo novo Coronavirus. No dia 12 de março foi anunciado que as escolas

iriam ser fechadas e no dia 13 de março foi o último dia de aulas. A partir dáı ficámos em casa

e só voltámos à escola a 4 de maio, apenas com as turmas de 12º Ano. O 9º ano, até ao dia de

hoje, permanece à distância. Estes tempos vieram sacudir-nos e transformaram radicalmente as

minhas expectativas para aquilo que esperava para a última fase do estágio. Alguns dos planos

que ainda tinha, como assistir a aulas dadas por outros professores da escola (em particular,

assistir a aulas de MACS, 7º e 10º Ano Matemática A) e participar em pelo menos uma reunião

de pais, ficaram por concretizar.

No peŕıodo que decorreu após 13 de março, ainda sem saber muito bem o que iria aconte-

cer, mas tentando responder ao apelo de que os alunos continuassem a trabalhar, rapidamente

procurámos soluções para poder iniciar imediatamente as aulas à distância. Recorremos em

primeiro lugar a uma plataforma online chamada Discord, totalmente desconhecida para nós,

mas que tinha a vantagem de permitir a criação de pequenas “salas” online, onde os alunos

podiam trabalhar em pequenos grupos, recriando-se parcialmente o ambiente a que estavam ha-

bituados na sala de aula. Nesse esquema retomámos as atividades letivas sem pressas, fazendo

revisões dos conteúdos que tinham sido vistos nas aulas presenciais. No ińıcio do 3º peŕıodo, já

depois de recebidas instruções mais concretas por parte do Ministério da Educação e da escola,

deixámos o Discord e passámos a dar as aulas na plataforma Miscrosoft Teams, a plataforma

oficial da escola. A essa data estávamos já mais preparados para que tudo corresse dentro da

normalidade posśıvel, cumprindo com a calendarização que t́ınhamos estabelecido e lecionando

todos os conteúdos previstos nas Aprendizagens Essenciais, tanto para o 9º ano como para o 12

º ano.

Adotámos novas estratégias. Começámos a escrever no chat da turma alguns minutos antes

de começar a aula um resumo muito breve daquilo que ia ser feito, especificando quais os

momentos em pequeno e grande grupo e quais os exerćıcios a realizar. Fomos percebendo que

se isto não fosse feito, facilmente os alunos se perdiam não acompanhando tão bem o desenrolar

da aula. No final de cada aula, anotávamos num ficheiro partilhado com a turma as presenças

e participações dos alunos, procurando assim estimular a participação de todos os alunos. Em

momentos chave (não necessariamente todas as semanas) ı́amos pedindo a entrega de alguma

tarefa ou exerćıcio para aferir se os alunos tinham compreendido bem certo conteúdo ou para

garantir que iam trabalhando minimamente. Nós, os quatro professores, continuámos a reunir
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regularmente, uma vez por semana com hora marcada, e muitas outras vezes depois das aulas,

procurando perceber o que pod́ıamos melhorar a cada momento.

Apesar do entusiasmo inicial de perceber que afinal tudo funcionava sem ser necessário

estarmos no espaço f́ısico da sala de aula, rapidamente fui constatando que manter o ensino

neste formato mais que uma coisa boa era apenas um mal necessário. Para além do ponto óbvio

da falta de conv́ıvio (que é mais que desejável e saudável) também começámos a perceber que

neste contexto era mais dif́ıcil captar a atenção dos alunos mais t́ımidos, com mais dificuldades

ou desligados, ficando a sensação de que captávamos sempre a atenção dos mesmos. Para quem

está a dar a aula (e imagino que também para quem assiste) tudo se torna mais arrastado, mais

lento e cansativo. Os momentos de silêncio tornam-se particularmente pesados pois, muitas

vezes, é dif́ıcil compreender o que está na sua origem: se o aluno não responde simplesmente

porque não tem nada a dizer, se é porque está com uma dúvida, se tem uma falha de ligação

ou um microfone avariado, se foi à casa de banho ou se, simplesmente, o aluno se conectou e

foi embora. Nas aulas que fui dando como “piloto” principal, quando chegava ao fim sentia-

me verdadeiramente exausta. É posśıvel, mas muito cansativo. Para mim, dar aulas pede

movimento, pede que o professor circule pela sala, que olhe os alunos e seja capaz de captar a

sua expressão, ver-lhes na cara aquilo que lhes vai na cabeça. Uma expressão de perplexidade,

de espanto, de entusiasmo, de indiferença, de repentina iluminação é, na maior parte das vezes,

suficiente para encaminhar bem a aula e saber o que fazer a seguir. Ainda assim tiro desta

experiência muitas ideias interessantes. Em primeiro lugar, perceber que existem alternativas

para o ensino que a nossa cabeça ainda nem imaginou (muito para além daquilo que assistimos

agora). Depois, a constatação de que os alunos são todos diferentes e que têm desempenhos

muito diferentes dependendo do espaço onde estão. Foi curioso perceber que alguns dos alunos

que mais participavam presencialmente deixaram de participar à distância e, outros, que não

participavam presencialmente, passaram a fazê-lo. Em terceiro lugar, gostava que as capacidades

tecnológicas e de comunicação que fomos forçados a desenvolver durante este peŕıodo ficassem

para os próximos tempos na escola. Em particular, tivemos já a experiência, quando os alunos

de 12º ano voltaram à escola no ińıcio de Maio, de estar “em direto” na sala de aula com aqueles

alunos que por alguma razão não tinham regressado. A partir de agora, passa a ser posśıvel e

sem causar estranheza que um aluno que esteja doente e não possa ir à escola, se tiver gosto,

possa assistir e participar à distância.

Terminámos o estágio no dia 29 de maio e eu termino com um sentimento muito genúıno

de gratidão. Sinto-me particularmente privilegiada por ter feito este estágio com a Ana e com

o Heitor, por ter sido orientada pela Profª. Cristina e pela Profª. Gabriela e pelas turmas de
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alunos que tão bem nos acolheram, nunca duvidando de nós e dando-nos assim espaço para

errarmos e aprendermos. Se amanhã for melhor professora, também a eles o devo. Aprendi

mesmo muito. É uma experiência que guardo para a vida, pelo bom exemplo de trabalho,

dedicação e amizade que todos foram para mim. Começo agora a construir a minha identidade

como professora ainda com muitas dúvidas e questões. Fica-me apenas a certeza de que o

modo como a aprendizagem se faz é bastante complexo e pouco de ”receitas”. No entanto,

paradoxalmente, há algumas atitudes que a meu ver farão sempre a diferença independentemente

dos tempos e dos públicos: a postura do professor como alguém que reflete nas suas próprias

práticas, que tem o desejo de fazer sempre o melhor pelas aprendizagens de todos (pelos piores,

pelos melhores, pelos medianos) e que valoriza o conhecimento cient́ıfico, procurando também

ele saber cada vez mais, será suficiente para que cada vez mais alunos aprendam melhor. Um

aluno aprenderá melhor se estiver interessado. Resta-nos ter arte e criatividade suficiente para

que, fiéis à realidade – porque aprender é duro, exige esforço e trabalho - sejamos capazes de

cativar os alunos. Saibamos mostrar a beleza das coisas!
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