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Contexto 

 

As pesquisas direcionadas à área da teoria da prova buscam estudar os conceitos de 

prova formais e os fundamentos relacionados. O desenvolvimento de sistemas dedutivos e de 

técnicas como a normalização de provas são exemplos de relevantes investigações na área. A 

teoria da prova tem diversas aplicações tanto na matemática, como na filosofia e na ciência e 

teoria da computação.  

Os provadores de teoremas são formas para provar um sistema, que podem ser em: 

lógica de primeira ordem, lógica clássica proposicional, lógica modal, lógica Intuicionista, entre 

outras. E utilizando-se de métodos tais como: resolução, tableux, cálculo de seqüentes, anéis 

booleanos, dedução natural, etc..  

Eles podem ser utilizados para verificar se um sistema particular apresenta uma 

propriedade específica, o que é uma atividade complexa, que envolve o tratamento das 

especificações, muitos passos de inferências e a gerência de muitas informações. Assim, os 

provadores de teoremas podem de forma grosseira, serem classificados da seguinte maneira: 

- Prova dirigida por humanos: Neste tipo de prova, elas são feitas no estilo de uma 

prova matemática, geralmente manuscritas, de maneira informal e usando linguagens naturais. 

Geralmente é considerada uma boa prova aquela que é legível e que é entendida por outros 

leitores humanos.  

Os estudiosos da área mostram que a ambigüidade inerente na linguagem natural 

permite que erros sejam dificilmente encontradas em tal tipo de prova. Freqüentemente, erros 

sutis podem estar presentes em detalhes de baixo nível, tipicamente negligenciados por tais 

provas. Além disso, o trabalho para produzir tal boa prova requer um alto nível de sofisticação 

e especialização matemática. 

- Prova automatizada: Na área da computação, há um grande interesse por parte dos 

estudiosos da área em produzir provas de tais sistemas por meios automatizados. Neste tipo 

de prova, o sistema tenta produzir uma prova formal, sendo dada uma descrição do sistema, 

um conjunto de regras de inferência e um conjunto de axiomas lógicos. Geralmente, este tipo 



de prova geralmente requer orientação sobre quais as propriedades são desejáveis para 

prosseguir.  

Desta forma, prova automática de teoremas pode ser resumida da seguinte maneira: 

um programa computacional que mostra se a conjectura é uma conseqüência lógica de um 

conjunto de sentenças (os axiomas e hipóteses). A linguagem utilizada pelos programas de 

provas automáticas de teoremas deve ser formal de modo a não permitir ambigüidade.  

A verificação de uma sentença produzida por um programa provador automático é 

conhecida como prova. Esta prova descreve uma seqüência de conseqüências lógicas que 

validam uma conjectura. Os passos seguidos pelo programa acima citados podem ser 

entendidos e seguidos por outras pessoas ou programas. 

 

 

Objetivos 

 

Levando em conta o contexto acima citado, o objetivo deste Trabalho de Graduação 

consiste em estudar a teoria que baseou os provadores automáticos de teoremas, estudar os 

mesmos e analisar alguns destes e suas aplicações em computação, para então esboçar uma 

proposta de pesquisa na área. 



Cronograma 

 

Abaixo segue um cronograma com os marcos das atividades principais deste trabalho 

de graduação que está compreendido no período de setembro de 2007 até janeiro de 2008. 

Após o cronograma, segue uma breve descrição sobre cada uma das atividades que foram 

listadas abaixo.  

 

 

Atividades Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07 Jan/08 

Definição do tema e escopo inicial                     

Levantamento bibliográfico                     

Redação da proposta do trabalho                     

Análise do material bibliográfico                     

Estudo dos fundamentos para 
provadores automáticos de teoremas 

                    

Estudo dos principais provadores 
existentes 

                    

Elaboração do relatório final                     

Elaboração da apresentação                     

Defesa do Trabalho de Graduação                     

 

Tabela 1 Cronograma de atividades do Trabalho de Graduação. 

 

 

Definição do tema e escopo inicial: A definição do tema e do escopo inicial deste 

trabalho de graduação. Esta atividade foi realizada com o apoio da orientadora. 

Levantamento bibliográfico: Levantamento da bibliografia referente ao tema do 

trabalho de graduação. 

Redação da proposta de trabalho: Escrita da proposta deste trabalho que será 

entregue na secretária de graduação para ser avaliada pelo coordenador de TG. 

Análise do material bibliográfico: Análise mais profunda do material bibliográfico 

levantado anteriormente. 

Estudo dos fundamentos para provadores automáticos de teoremas: 

Estudo mais aprofundado das teorias que deram base aos provadores, incluindo o teorema de 

Herbrand. 



Estudo dos principais provadores existentes: Análise do estado da arte. 

Estudo dos principais provadores que foram desenvolvidos atualmente. Análise do que existe 

na área atualmente. 

 Elaboração do relatório final: Elaboração do Relatório que será analisado pelo 

orientador e posteriormente avaliado pelo(s) avaliador(es) contendo toda a pesquisa e 

trabalhos relativos ao tema, as dificuldades encontradas e possíveis trabalhos posteriores de 

extensão do mesmo. 

 Elaboração da apresentação: Elaboração da apresentação oral onde serão 

apresentados os principais pontos deste trabalho e que será estudada para a defesa do 

trabalho. 

 Defesa do trabalho de graduação: Defesa do trabalho de graduação pelo 

proponente.  
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