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Abstract 

The linear logic is a refinement of logics classical and intuicionist, joining the 

dualities that the properties of this construction. With focus on resolutions, the 

linear logic has been used in applications in computer science.  

In this work, we will make an introductory logic of linear and talk about their 

applications in computing. 

Resumo 

 A lógica linear é um refinamento das lógicas clássica e intuicionista, 

juntando as dualidades daquela às propriedades construtivas desta. Com foco 

em resoluções, a lógica linear tem sido muito usada em aplicações na ciência 

da computação. 

 Neste trabalho, faremos uma abordagem introdutória da lógica linear e 

falaremos sobre suas aplicações na computação. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lógica clássica x Lógica intuicionista 

 Por ser um refinamento das lógicas clássica e intuicionista, é importante 

para o entendimento da lógica linear a compreensão da relação existente entre 

as duas lógicas citadas. 

 A lógica intuicionista é um sistema que preserva, além da verdade, a 

justificação, no processo que leva de hipóteses a proposições derivadas, ou 

seja, se as hipóteses são verdadeiras e justificáveis, a conclusão também será. 

 A sintaxe da lógica linear é semelhante à da lógica proposicional ou da 

lógica de primeira ordem, mas os conectivos intuicionistas não são inter-

definíveis, como é o caso da lógica clássica. Por isso, a escolha de conectivos 

básicos faz diferença. 

 Muitas tautologias da lógica clássica não podem ser demonstradas pela 

lógica intuicionista, como a lei do terceiro excluído e, até mesmo, a eliminação 

da dupla negação. 

 A lógica clássica pode ser obtida da lógica intuicionista a partir da adição 

de um dos seguintes axiomas: 

l (Lei do terceiro excluído); 

l (Outra formulação para a lei do 

terceiro excluído); 

l (Eliminação da dupla negação); 

l (Lei de Peirce). 

 As lógicas também podem ser relacionadas pela tradução negativa de 

Gödel-Gentzen, que apresenta uma forma de traduzir sentenças da lógica 

clássica de primeira ordem para a lógica intuicionista: uma fórmula em primeira 

ordem pode ser demonstrada se e somente se sua tradução Gödel-Gentzen 

puder ser demonstrada intuicionisticamente. Por isso, a lógica intuicionista 

também pode ser vista como uma forma de estender a lógica clássica com uma 

semântica construtivista. 

 A semântica da lógica intuicionista é mais complicada, pois não trabalha 

apenas com os valores verdadeiro e falso. Um dos modelos para a lógica 

intuicionista é o da semântica de Kripke, que diz que o conhecimento nunca é 

destruído, é apenas construído. 



 

Legenda  

Esta introdução mostra símbolos especiais que se tornaram padrão nos textos 

da lógica linear.  

 

 

De fato, é possível representar um primeiro fragmento da lógica linear, 

conhecido como lógica linear aditiva multiplicativa (MALL), como resultado de 

duas observações simples: 

· Na representação de calculo seqüencial da lógica clássica, as regras 

para os conectivos “e” e “ou”, assim como a regra do corte e a regra 

para a implicação podem ser representadas equivalentemente numa 

forma aditiva onde o contexto das premissas é o mesmo, ou numa forma 

multiplicativa onde contexto das premissas é diferentes. Estas duas 

representações são equivalentes na lógica clássica, por que a 

disponibilidade de algumas regras “estruturais”, a saber, contração e 

enfraquecimento. 

· As provas não construtivas que são possíveis na lógica clássica na 

verdade usam, na representação do calculo seqüencial, uma ou outra 

destas regras estruturais. 

 

Então, se nós queremos eliminar as demonstrações não construtivas sem 

destruir a simetria do calculo seqüencial, como acontece na lógica intuicionista 

onde se perde esta simetria, nós podemos tentar eliminar então as regras de 



contração e de enfraquecimento. Fazendo isso nós deixamos duas versões 

diferentes de cada conectivo, ou seja, uma versão aditiva do “e” e do “ou”, e 

uma versão multiplicativa dos mesmos, as quais passam a não ser mais 

equivalentes. Estes novos conectivos são: 

 & (e aditivo), ∃  (ou aditivo), ∃  (e multiplicativo) e ∃ (ou multiplicativo). 

 

Esta duplicação dos conectivos na verdade leva a um entendimento muito mais 

claro do conflito entre as lógicas clássica e intuicionista: a lei do terceiro 

excluído, por exemplo, (A ∃¬A), é considerada uma evidencia na lógica 

clássica, e considerada um absurdo na lógica intuicionista, mas na lógica 

linear, esta lei tem duas interpretações, a aditiva (A ∃  ¬A) e a multiplicativa (A ∃ ¬A), a aditiva não pode ser provada e corresponde a noção intuicionista da 

disjunção e a multiplicativa pode ser prova trivialmente e simplesmente 

corresponde a uma tautologia (A → A) que é perfeitamente aceitável na lógica 

intuicionista também. 

Além disso, a propriedade de disjunção, essencial no construtivismo, é 

facilmente estabelecida pela disjunção aditiva. 

Então, encontra-se nesta linguagem mais rica, um modo de representar ambas, 

as necessidades da lógica intuicionista e a elegância da lógica clássica: 

negação é involutiva, seqüência são simétricas, conectivos podem ser inter-

definidos, modelos são simples, e ainda pela correta codificação da lógica 

intuicionista para lógica linear pode-se estabelecer a teorema da correção e o 

teorema da completude.Contrasta com a lógica intuicionista, onde a negação 

não é involutiva, as seqüência não são simétricas, os conectivos não podem 

ser inter-definidos, e os modelos de Kripke são muito mais envolvidos que nas 

álgebras booleanas. 

Observe que uma vez tenham sido eliminadas as regras de contração e de 

enfraquecimento, as formulas não mais se comportam como um valor verdade 

imutável, de fato, quando nós temos a demonstração de A ∃  B e uma prova de 

A na lógica linear, tornando-as compostas na verdade nós a consumimos para 

obter a prova de B, então aquele A ∃  B e A, não estarão mais disponíveis 

depois da composição. As formulas da lógica linear se comportam agora mais 

como recursos que podem apenas ser usados uma vez. 

Para recuperar todo o poder da expressão das lógicas intuicionista e clássica, é 

necessário adicionar ao fragmento da MALL (lógica linear aditiva multiplicativa) 



duas “modalidades” que permitem duplicar arbitrariamente (a modalidade !) ou 

descartar recursos (a modalidade ?): para as formulas !B  e ?B, e apenas para 

elas, é permitido usar contração e enfraquecimento. Isto leva lógica linear 

proposicional total, e para uma conexão muito interessante com a computação. 

Note que alem da MALL, existem dois outros fragmentos da lógica linear que 

são amplamente usados, a Lógica Linear Multiplicativa (MLL), que é a MALL 

sem os conectivos aditivos, e a Lógica Linear Exponencial Multiplicativa 

(MELL), que é a lógica linear sem os conectivos aditivos. 

2. Lógica Linear e a Computação 

A lógica, ou pelo menos a teoria da demonstração, é focada em sistemas 

formais de demonstração: calculo de predicado intuicionista, calculo de 

predicados clássico, aritméticas, cálculos de alta ordem, e uma gama de 

consistentes e estruturados conjuntos de regras de construção similares. 

A lógica intuicionista e a lógica construtiva começaram quando as pessoas 

viram a possibilidade de lendo ‘A ∃  B’ como ‘se você me der um A, eu te dou 

um B’, o que é uma comparação significante da leitura da lógica clássica ‘ B é 

verdade contanto que A também seja’. 

Na computação, por outro lado, tem como foco os mecanismos 

computacionais: aplicação da função, tratamento de exceção, chamada de 

métodos no caso das linguagens orientadas a objeto, atribuição de valor a uma 

variável e regras de construção similares. Exceto que os mecanismos destes 

processos têm que ser explicitados: uma função de tipo A → B dá uma 

consideração formal de como transformar A em B. 

Em um determinado momento estas duas ciências se encontram. Percebeu-se 

então que o conjunto de deduções intuicionistas formado apenas por 

implicações eram a essência de uma linguagem funcional chamada lambda-

calculus simples, uma linguagem de programação era então uma lógica e a 

lógica era uma linguagem de programação. Vale lembrar que este memorável 

encontro é chamado de isomorfismo de Curry-Howard,observado em 1980. 

A lógica linear começa com mais uma forma de ler ‘A ∃  B’: leia agora ‘me de 

quantos  A eu possa precisar que eu te ou um B’.A noção de copia que é tão 

importante na idéia da computação é agora tornada em lógica. 

Este novo ponto de vista abre novas possibilidades, incluindo: 



· Novas formulas expressando propriedades operacionais refinadas como 

‘me de A uma vez e eu lhe concederei B’. As aplicações aqui abrangem 

a representação do conhecimento na Inteligência Artificial (i.A), lógicas 

de programação refinadas onde a habilidade da lógica linear de 

representar estados é posta em uso, analise da lógica clássica e de 

interpretações computacionais, a saber, mecanismos de exceção em 

linguagens de programação, por meio imergidos na lógica linear, lógicas 

temporais refinadas e analise de linearidade. 

· Novas regras expressando o uso de copias resultando em um fragmento 

da lógica linear de computações ‘polytime’, isso mencionando as mais 

espetaculares aplicações. 

· Novos caminhos de representar demonstrações. 

 

Sistemas de Demonstração 

Os conectivos proposicionais na lógica linear estão divididos em aditivos e 

multiplicativos. A conjunção clássica e sua identidade (∃  e ∃, respectivamente 

),  divididos em  & aditivo e ∃(top) e o ∃  multiplicativo  e 1. De forma 

semelhante a disjunção clássica e sua identidade ∃ e ∃,  divididos em ∃  

aditivo e o 0,  e o ∃ multiplicativo e o ∃(bottom). A negação pode ser vista 

como um conectivo proposicional primitivo, sem restrições nas suas 

ocorrências nas formulas. Sabendo que as dualidades de deMorgan existem 

entre a negação e todos os conectivos proposicionais exponenciais e 

quantificadores, também é possível tratar uma negação como um sistema 

especial que somente ocorre aplicada a formulas atômicas. A implicação são 

comumente introduzidas na lógica linear através das definições: a implicação 

linear B ∃  C pode ser definida como  ¬B ∃ C, enquanto que a implicação 

intuicionista B ∃  C pode ser definida por !B ∃  C, lembrando que os 

operadores, ! e ?,são denominados modais ou exponenciais.O termo 

exponencial é particularmente apropriado já que  a lógica linear aceita as 

equivalências !(B & C) ≡ (!B ∃  !C)  e  ?(B ∃  C) ≡ (?B ∃ ?C),como também as 

versões de aridade 0 destas equivalências, a saber, (!∃ ≡ 1) e (?0 ≡ ∃). Aqui 

vamos usar a equivalência binária B ≡ C significando que a formula (B ∃  C) & 

(C ∃  B) é derivável na lógica linear. 

 

Calculo Seqüencial 



Um calculo seqüencial para lógica linear  está representado na figura abaixo. 

Observe que a negação aqui é tratada como se fosse um conectivo  de 

qualquer outra lógica, ou seja, sua ocorrência nas formulas não são restritas e 

existem regras de introdução a esquerda e a direita para a negação.Observe 

que as regras de contração e de enfraquecimento somente estão disponíveis 

se as formulas estiverem marcadas com ! na esquerda da seqüência  ou ? na 

direita da mesma.O provimento tradicional para a introdução do ∃-direito e ∃-

esquerdo são presumidos em particular , presume-se que a quantificação seja 

de primeira ordem.  



 

 

 

 



Lógica Linear e Programação Funcional 

Programação Funcional é a área com maior aplicabilidade da Lógica Linear. 
Com o conceito do Isomorfismo de Curry-Howard, temos a noção de que a 
lógica pode ser tratada como um algoritmo e um algoritmo como uma lógica, 
onde os dois obedecem uma sequencia de passos específica (que é a 
definição de Algoritmo).  

 Características da Programação Funcional 

É um paradigma de programação que trata a computação (implementação de 
um algoritmo) como uma avaliação de funções matemáticas. Escrever um 
código numa linguagem funcional na verdade é um fazer um mapeamento dos 
valores de entrada nos valores de retorno. Evita-se o uso da mudanças no 
estado do programa, como na programação imperativa.  

A função no código, pode ter ou não ter parâmetros e um simples valor de 
retorno. Pode-se também declarar uma função em termos e uma ou mais 
funções. Escrever um código numa As linguagens com paradigma funcional 
são mais usadas academicamente do que na parte comercial, no 
desenvolvimento de software.   

Um código numa linguagem funcional é escrito de forma mais simplificada, em 
relação a linguagem imperativa. Por isso, há mais agilidade na escrita do 
código, mas o mesmo se torna mais difícil de entender, para um reuso mais 
futuro. 

Relação da Lógica Linear com a Programação Funcional 

O Lambda-Calculus é considerada como a primeira linguagem funcional, 
apesar de não ser implementada em um computador.  

Com o Isomorfismo de Curry-Howard, citado acima, podemos tratar uma prova 
formal de um teorema como a execução de um algoritmo codificado numa 
linguagem.  Ou seja, se temos uma sequencia de procedimentos já fixa para 
uma prova de um teorema e eles podem ser usados para vários problemas 
lógicos (ou expressões lógicas), pode-se então implementar em máquina, 
automatizando o processo o quanto for possível.  

Exemplo: Declaração de variáveis locais 

Vamos comparar como a declaração de variáveis locais é representada em 
Lambda-Calculus e em numa linguagem funcional, como OCaml. O que temos 
é uma declaração de uma tupla do tipo  A*B ( tipos genéricos, onde podem ser 
usados quaisquer outros tipos pré-definidos) onde as variáveis x e y são de tipo 
A e B, respectivamente. 



  

 

 

 

 

Abaixo, temos  a versão em Lambda-Calculus: 

 

Figura 1: Declaração de variáveis locais representada com Lambda-Calculus 

Agora temos a versão em OCaml: 

 

Figura 2: Versão da mesma declaração em OCaml 

Onde a variável x recebe o primeiro valor da tupla z - valor do tipo A, e a Y 
recebe o segundo valor – do tipo B. 

 

Programação Lógica 

Outra aplicação da Lógica Linear é a Programação Lógica. A idéia desse tipo 
de programação é trazer e usar a Lógica Matemática em um ambiente de 
computação. Para verificar se problemas do cotidiano podem assumir valor 
verdadeiro ou falso e também a fim de elaborar provas formais de teoremas, 
muitos Matemáticos e Filósofos associam essas questões a criação de 
hipóteses e, a partir disso chegar numa conclusão. A Lógica é usada nesse 
sentido como uma ferramenta eficaz, já que é uma forma de resolução 
bastante confiável. Falar que um problema precisa de solução equivale a 
perguntar se uma nova hipótese é consistente com uma teoria que já existe. 



Assim, uma programação lógica consistiria em manipular sentenças 
apropriadas a linguagem formal na forma de um programa, que daria respostas 
imediatas a uma lista de premissas. 

 Principais linguagens da Programação Lógica 

Planner: 

A primeira linguagem de programação lógica foi a Planner, a qual permitia a 
invocação orientada a padrões de planos procedimentais de asserções e de 
objetivos.. A linguagem Planner usava estruturas de controle de backtracking, 
de tal forma que apenas um único caminho computacional tinha que ser 
armazenado por vez. Em seguida, o Prolog foi desenvolvido como uma 
simplificação do Planner que permitia a invocação orientada a padrões apenas 
a partir de objetivos (também baseado em backtracking). 

Prolog: 

A linguagem de programação Prolog foi explicitamente apresentada como 
baseada na lógica matemática. A base dessa alegação era que um programa 
Prolog podia literalmente ser lido como um conjunto de fórmulas em um 
fragmento da lógica de primeira ordem, herdando o modelo de teoria e 
demonstração da lógica de primeira ordem. 

 

 Relação da Lógica Linear com a Programação Lógica. 

Aplicar a Lógica Linear na Programação Lógica resultou em linguagens de 
programação que tem muito mais custo do que as baseadas na lógica clássica. 
Programas com Cláusulas de Horn – usado em Prolog, representam uma 
mudança de estado pela mudança em argumentos para predicados. Na 
programação lógica linear, temos um ambiente que dá suporte a essa mudança 
de estado. Temos alguns projetos usando essa lógica, como LO, Lolli, ACL, 
Lilac e Forum. 

 

 

 

Lógica Linear e Modelos de Concorrência 

A LC não é bastante construtiva para fazer um bom formalismo 
computacional sem impor certas restrições nisso. Um dos principais problemas 
é que a redução para uma lógica clássica completa (obtida através da 
correspondência de Curry-Howard ) não é confluente (Church-Rosser). Isso 



quer dizer, o resultado de reduzir uma prova (termo) depende na ordem na qual 
as reduções são efetuadas, então o não-determinismo é introduzido. Para 
evitar isso, uma restrição comumente aplicada é considerar um sistema 
intuicionista (com somente uma fórmula no lado direito da seqüência) e 
esquecer a negação. Isso introduz uma assimetria entre pressupostos 
(entradas) e conclusões (saídas), as quais são características de funções. Na 
verdade, provavelmente o exemplo mais importante de uma operação não-
comutativa é aplicação, onde faz uma grande diferença entre termos na função 
e qual é o argumento; qual está ativo e qual é atendido. Esse é um ajuste 
natural para a programação funcional, mas interação entre processos paralelos 
necessitam de mais ajustes simétricos. 

Cada ajuste é provido por uma lógica linear cheia. Tem uma rica simetria 
sem ser não-construtiva. Uma importante característica a respeito é que a 
negação linear é involutiva, mesmo assim construtiva. Dois átomos duais  

são informalmente denotados como produtor e consumidor, questão e 
resposta, premissa e objetivo, informação e anti-informação, Jack masculino e 
feminino em cabos elétricos podem ser conectados por uma regra de atalho. 
Quando se encontram, uma interação é formada, ou os dois Jack são 
juntamente plugados para formar um caminho de informação. O estudo dessa 
abordagem é a essência da Interação Geométrica. Redes-de-Prova (Proof 
nets) e Redes-de-interação (“Interaction nets”) são importantes resultados 
dessa pesquisa. 

Girard fez seus trabalhos iniciais direcionados para a aplicação da Lógica 
Linear a concorrência.  

Lógica Linear e Redes de Petri 

Um dos primeiros modelos de concorrência representado pela lógica linear 
foram as Redes de Petri. 

 

Figura - Máquina de lavar ativada por moedas 

Na figura acima, a RdP pode ser descrita pelas seguintes fórmulas da LL 



Change: !(dollar  quarter4) 

Load1: !(quarter5  loaded) 

Load2: !(dollar  quarter loaded) 

Wash: !(loaded  dirty  wet) 

Dry: !(quarter3   wet  clean) 

 As formulas precisam ser exponenciadas pois deveremos usalas várias vezes. 
Elas descrevem a estrutura de uma RdP, assim como métodos (código-fonte 
de um aplicativo) descrevem as computações nos quais um objeto pode fazer. 
Assim podemos adicionar uma marcação inicial, como dollar  dollar  dirty, 
como mostrado na figura ( duas fichas na posição do dollar e uma tanque de 
roupas sujas) e pergunte onde uma certa marca final pode ser acessível desse 
ponto, dizendo clean  X. Martí Oliet e Meseguer introduziram uma 
generalização desse modelo chamado “financial games” permitindo 
proposições atômicas negadas (empréstimos). Se uma marcação é necessária 
para uma transição não está presente numa certa porção, podemos introduzir 
sua negação naquela posição e realizar a transição. Posteriormente somos 
obrigados a devolver o empréstimo ( geralmente a marcação final não deve ter 
proposições negadas). 
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