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Resumo
Uma Formalização da Teoria Nominal em Coq

Nas implementações e análises de linguagens de programação é recorrente a necessidade
de manipulação, ou demonstração, de termos contendo ligantes. Entretanto, na prática,
esta não é uma tarefa trivial. Dentre os principais problemas pode-se citar a captura de
variável livre, a identificação de termos α-equivalentes e em demonstrações indutivas sobre
termos contendo variáveis ligadas, nos quais são necessários diversos lemas de renomeação
de variável. No contexto informal, diversos dispositivos foram elaborados a fim de mitigar
os problemas relacionados a variáveis ligadas, como, por exemplo, a convenção de variável
de Barendregt. Enquanto no contexto de verificação de provas formalizadas num assistente,
ainda é um problema em aberto, com diversas soluções e propostas de representação de
variáveis ligadas. Dentre elas, as técnicas nominais têm sido elogiadas por sua capacidade
formalizar gramáticas com estruturas ligantes mais próximas de seus desenvolvimentos
informais, através de uma metateoria uniforme baseada em permutação de nomes. Devido
à falta de uma biblioteca nominal para assistentes de provas construtivos, apresentamos
nesta dissertação uma formalização em progresso da teoria nominal em Coq, salientando as
principais decisões de design e projeto. Implementamos e comparamos dois métodos, um
pragmático, apoiado nos pilares básicos da teoria nominal, e uma formalização construtiva
dos principais elementos da teoria nominal: conjuntos nominais, suporte, frescor, funções
suportadas, α-equivalência nominal e abstração de nomes. Apresentamos uma hierarquia
de classes para definição de conjuntos nominais, que aliado ao mecanismo de reescrita
generalizada, alcançamos definições e provas concisas, em simultâneo evitando o conhecido
cenário “setoid hell”.

Palavras-chave: conjuntos nominais, técnicas nominais, formalização, Coq.



Abstract
A Formalization of The Nominal Theory in Coq

In the implementations and analysis of programming languages, the need for manipulation,
or demonstration, of terms containing variable binding structures is recurrent. However, in
practice, this is not a trivial task. The main problems are the capture of free variables, the
identification of α-equivalent terms and inductive demonstrations about terms containing
bound variables, in which several variable renaming lemmas are needed. In the informal
context, several devices were developed to mitigate problems related to bound variables,
such as, for example, the Barendregt Variable Convention. While in the context of proofs
verification, formalized in a proof assistant, it is still an open problem with several solutions
and proposals for the representation of bound variables. Among them, nominal techniques
have been praised for their ability to formalize grammars with binding structures closer to
their informal developments, through a uniform metatheory based on name permutation.
Due to the lack of a nominal library for constructive proof assistants, we present in this
dissertation an ongoing formalization of the nominal theory in Coq, where we highlight
the main design and project decisions. We implemented and compared two methods,
a pragmatic one, supported by the basic pillars of nominal theory, and a constructive
formalization of the main elements of nominal theory: nominal sets, support, freshness,
supported functions, nominal α-equivalence and name abstraction. Our main contribution
was to present a class hierarchy for the definition of nominal sets, which combined with
the generalized rewriting mechanism, achieve concise definitions and proofs, while avoiding
the well-known “setoid hell” scenario.

Keywords: nominal sets, nominal techniques, formalization, Coq.



Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 REFERENCIAL TEÓRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1 Conjuntos de Permutação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Suporte e Conjuntos Nominais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Alfa Equivalência e Abstração de Nomes . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1 Coq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2 Classes de tipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3 Igualdade e setoids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4 Setoids baseados em classes de tipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.5 Exemplo de classes de tipo e reescrita generalizada . . . . . . . . . . 28

4 FORMALIZAÇÕES DE CONJUNTOS NOMINAIS . . . . . . . . . 31
4.1 Átomos e Permutação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2 Método da Alfa-Compatibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3 Formalização de Conjuntos Nominais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3.1 Ação de permutação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3.2 Conjuntos nominais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.3.2.1 Instâncias de conjuntos nominais e permutação . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3.3 Frescor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3.4 Funções suportadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.3.5 Alfa equivalência e Abstração de nomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS . . . . . . . . . . . . 57

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

APÊNDICES 66

APÊNDICE A – PRINCÍPIO DE INDUÇÃO ALFA-COMPATÍVEL 67

APÊNDICE B – FORMALIZAÇÃO DA ABSTRAÇÃO DE NOMES 68



10

1 Introdução

A representação de variáveis ligadas em gramáticas com estruturas ligantes é um
dos principais problemas na área de linguagens de programação e verificação formal de
sistemas (1–3). Nas implementações, e análises, de linguagens é recorrente a necessidade
de manipulação, ou demonstrações, de termos contendo ligantes. Entretanto, na prática,
esta não é uma tarefa trivial. Um dos problemas decorrentes da manipulação de termos é
a captura de variável livre: se uma variável ocorrer livre em dado termo de uma gramática,
e este é substituído em outro contendo uma variável ligada com o mesmo nome da livre,
ocorre o fenômeno da captura de variável livre, isto é, uma variável que antes estava livre
passa a ser ligada. Podemos ilustrar o conceito no contexto da lógica de primeira ordem
(4), que possui duas estruturas ligantes: os quantificadores universal (∀) e existencial (∃).
Por exemplo, na fórmula ∀x(P (x, y) → ∃yQ(x, y, f(z))) contendo os predicados P e Q,
uma função unária f , a variável x ocorre ligada em P (x, y) e Q(x, y, f(z)), a variável y
ocorre livre em P (x, y) e ligada em Q(x, y, z), enquanto a variável z ocorre sempre livre.
Ao substituirmos o termo f(z) por h(w, y) teremos a captura da variável y, resultando
na fórmula ∀x(P (x, y) → ∃yQ(x, y, h(w, y))). Para resolver estes casos faz-se necessário
renomear as variáveis ligadas, obtendo uma operação livre de captura de variável livre, e,
consequentemente aumentando sua complexidade. Relacionado a renomeação de variável
ligada, outro problema está em como identificar termos que diferem apenas nos nomes das
variáveis ligadas, mantendo sua estrutura. Neste caso utilizaremos os termos do Cálculo
λ (5) para evidenciar o problema. Sua estrutura com ligante é chamada de λ-abstração,
denotado λx.M , com M um termo do cálculo, tal que x pode ocorrer livre ou ligado
em M . Um exemplo de λ-abstração é a identidade λx.x, equivalente à função identidade
f(x) = x. Note que, se mudarmos o símbolo x para qualquer outro, tal como z, obtemos
um termo (λz.z) com a mesma estrutura, com a única diferença entre eles sendo o símbolo
escolhido para a variável ligada. Tais termos são chamados de α-equivalentes, por estarem
relacionados pela operação de renomeação de variável ligada, chamada de α-redução.
Por fim, o problema também aparece nas demonstrações de propriedades das gramáticas
contendo ligantes, onde a aplicação de outros lemas e teoremas pode levar a captura de
variável livre. A solução é aplicar diversos lemas e teoremas de renomeação, até que a
variável ligada difira de todas as outras envolvidas. Estes lemas e teoremas garantem
a preservação da propriedade após o renomeamento, e geralmente possuem o seguinte
formato, utilizando o Cálculo λ como exemplo: P (λx.M) → P (λy.[x/y]M), em que [x/y]M
representa a troca de todas as ocorrências de x por y em M .

Dispositivos e técnicas foram desenvolvidas no contexto de provas informais, também
conhecidas de papel e caneta. A mais reconhecida é a Convenção de Variável de Barendregt
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(6, BVC):

• Termos α-equivalentes são considerados iguais, isto é, escrevemos λx.xy = λz.zy.

• Para todas as variáveis ligadas são escolhidos nomes diferentes de todas as variáveis
livres num dado contexto.

A BVC simplifica os desenvolvimentos informais sobre gramáticas com variáveis ligadas,
pois as aplicações de operações de renomeação de variáveis são assumidas implícitas.
Entretanto, nos desenvolvimentos formais ainda é necessário tratar explicitamente do
problema. Diversos métodos e técnicas foram propostos para tratar o problema em
formalizações, desde representações que eliminam por completo o uso de nomes (7) à
derivação de princípios de indução/recursão que atuam na classe de α-equivalência de
gramáticas contendo ligantes (8, 9). Dentre os principais métodos podemos citar: índices
de de Bruijn (7), locally nameless (10), nominal (8) e abordagens de sintaxe abstrata de
alta ordem (11,12). Abaixo apresentamos uma discussão sobre cada um destes métodos
aplicados a gramática do Cálculo λ, destacando suas vantagens e desvantagens.

de Bruijn Neste método, o número associado a uma variável ligada representa sob quantas
estruturas ligantes ela está, enquanto as variáveis livres são indicadas por números
maiores que a quantidade de estruturas ligantes no termo. Por exemplo, o termo
λx.xz(λy.(xyw)) é equivalente à λ01λ102 na notação de de Bruijn. As variáveis
x e y são ligadas, respectivamente pela primeira e segunda abstração, portanto
recebem índices zero e um. Enquanto as variáveis z e w são livres, e assim recebem
índices maiores, que a quantidade de abstrações sobre elas. Os índices possuem duas
vantagens, sua eficiência e representação de termos α-equivalentes. Os índices, do
ponto de vista de implementação, são eficientes, pois a maioria de suas operações são
definidas sobre números naturais, sendo utilizado, por exemplo, pelos assistentes Coq
(13,14) e Lean (15,16). Os termos α-equivalentes, têm representação única, evitando
diversos dispositivos comumente utilizados na verificação de propriedades do sistema,
como a Convenção da Variável de Barendregt (6). Sua grande desvantagem está
na discrepância de representação em relação ao sistema original. No contexto de
verificação formal, isso acarreta num aumento da complexidade da formalização,
por exemplo, na formalização do Cálculo π por Hirschkoff em (17), dos mais de 800
lemas, 600 são relacionados as operações de índices.

Locally Nameless tem como proposta diminuir a complexidade e distância de represen-
tação entre os índices de de Bruijn e o sistema original. No LN apenas as variáveis
ligadas são representadas por índices, mantendo a igualdade sintática para termos
α-equivalentes. Por exemplo, o termo λx.xz(λy.(xyw)) é codificado por λ0z(λ10w).
Para manipular termos, o método introduz as operações de abertura, substituindo
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uma variável ligada por uma variável livre, e o inverso para fechamento, construindo
uma abstração dado uma variável livre. Exemplificando, ao abrir λ0z(λ10w) com a
variável k obtemos kz(λk0w). Apesar das vantagens em relação aos índices puros,
nem todo termo nesta representação corresponde a um termo do cálculo original.
Por exemplo, 0a possui uma variável ligada sem estar associada a uma abstração,
ou λ1a com um índice maior que a quantidade de abstrações. Por isso é necessário
introduzir um predicado, ou filtro, de termos bem formados a todas as propriedades
que se deseja analisar.

HOAS e wHOAS a sintaxe abstrata de alta ordem apropria-se das ferramentas da
metalinguagem para tratar da linguagem objeto, utilizando funções da metalinguagem
para representar estruturas ligantes na linguagem objeto. Por exemplo, λ-abstrações,
como a identidade (λx.x), podem ser representadas em Haskell por um tipo de dado
com um construtor Abs que recebe uma função anônima: Abs (\x -> x). Neste caso
o Cálculo λ é a linguagem objeto enquanto Haskell é a metalinguagem. Formalmente,
os termos do Cálculo λ teriam a seguinte definição em uma metalinguagem genérica:

term : ∗

App : term → term → term

Abs : (term → term) → term

Introduzimos na metalinguagem um tipo novo term, indicado por ∗, e dois construto-
res App e Abs, representado por funções da metalinguagem (∗ → ∗). App recebe dois
termos como argumentos e retorna um termo, enquanto Abs é uma função unária
de alta ordem, recebendo uma função como argumento e retornando um termo. A
primeira desvantagem de HOAS já se manifesta no construtor Abs: por estarmos
aceitando qualquer função com domínio e imagem em term, é possível construir
termos que não pertencem ao Cálculo λ, chamados de exóticos. Existem variantes
que eliminam os termos exóticos (18, 19), uma delas é a weak HOAS (20):

term, var : ∗

Var : var → term

App : term → term → term

Abs : (var → term) → term

Supondo a notação fun _ => _ para definição de funções nessa metalinguagem, a
codificação do termo λx.x em wHOAS é dado por: fun x => App (Var x). O uso
de funções da metalinguagem para representar ligantes evita todos os problemas
discutidos no parágrafo anterior, pois já foram resolvidos pela metalinguagem. Ao
mesmo tempo, a análise destes termos torna-se difícil, ou até mesmo impossível sem
uma semântica adaptada (21).
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Nominal A teoria propõe a análise de estruturas ligantes por meio da permutação de
nomes, em relação a uma ação de permutação sobre a estrutura (22). O principal
argumento a seu favor é de que formalizações mecanizadas baseadas neste método são
similares as provas informais. Entretanto, a elaborada metateoria da técnica (23, 24)
acarreta uma infraestrutura de implementação complexa, atualmente disponível
apenas em Isabelle/HOL (2). Dessa forma, formalizações que utilizam de técnicas
nominais (3, 9, 25–27), em outros assistentes de provas diferentes de Isabelle/HOL,
tendem a implementar apenas os aspectos fundamentais da teoria: permutação de
nomes e ação de permutação. Pois, estes aspectos possuem definições mais simples,
além de apresentarem um comportamento mais previsível do que a substituição
padrão de termos, já que não depende da noção de variável livre ou ligada e não há
como ocorrer captura de variável livre (28).

Aydemir et al. (2) e Ambal et al. (3), compararam formalizações, respectivamente,
do Cálculo λ e do Cálculo π, utilizando os métodos descritos acima. Ambos concluíram que,
apesar de suas vantagens e desvantagens, nenhum método/técnica se sobressai às demais.
Locally nameless melhora a situação dos índices, porém com a necessidade da adição de um
predicado extra a todas as propriedades. HOAS utiliza de funções da metalinguagem para
representar ligantes, dificultando sua análise, fazendo necessário uma semântica adaptada,
já que não podemos utilizar a metateoria para analisar a própria metateoria, como atesta
segundo teorema da incompletude de Gödel (4). Já as técnicas nominais, de acordo com
(3), são mais simples de escrever lemas e definições, já que são fiéis às informais, ao custo
de uma infraestrutura complexa.

Especificamente em relação a implementações das técnicas nominais, o pacote
nominal (26, 29) do assistente de provas Isabelle/HOL é considerado estado da arte
(22,30), para lógicas clássicas, visto que é um sistema automatizado. Enquanto para lógicas
construtivas, as opções são mais limitadas. Aydemir et. al. (25) propôs uma formalização no
assistente Coq como prova de conceito, em que uma ferramenta externa leria a descrição de
uma sintaxe, para em seguida construir uma especificação nominal axiomatizada. Todavia
supõe-se o abandono do método, em favor do locally nameless, ao analisar as publicações
posteriores pelo grupo de pesquisa.

Em Agda, Copello et. al. (9, 27) conseguiram derivar um princípio de indução e
um combinador de recursão α-estrutural (23) para propriedades ou funções α-compatíveis,
sem a necessidade de uma representação da classe de α-equivalência. A α-compatibilidade,
definida por (9), afirma que se uma propriedade P é α-compatível então ela é válida para
toda classe de α-equivalência, isto é, dados dois termos M e N α-equivalentes, então P

é válido para M se e somente se P também é válido para N . Semelhante para funções:
se uma função f é α-compatível, então a igualdade f(M) = f(N) é válida para M e N

α-equivalentes. Discutiremos com mais detalhe a α-compatibilidade na Seção 4.2 (veja
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Definição 17). O método conta apenas com uma implementação manual para uma restrição
do Cálculo λ, com pouco espaço para automação no estado atual, o que implicaria em
retrabalho na aplicação de outras gramáticas.

Por último, Choudhury em sua dissertação de mestrado (28), apresenta uma forma-
lização construtiva de conjuntos nominais em Agda, sendo atualmente o desenvolvimento
formal mais completo de conjuntos nominais. Infelizmente Choudhury não apresenta uma
aplicação de seu método, dificultando a comparação com os demais.

De acordo com Pitts em (31), apenas recentemente, pelos trabalhos de Swan (32),
obtemos um entendimento inicial da teoria nominal em lógicas construtivas. Com isso, todo
desenvolvimento nominal ficou restrito aos assistentes de provas clássicos de alta ordem,
como no caso do pacote nominal do Isabelle/HOL. A formalização de uma biblioteca
nominal construtiva, mais especificamente a formalização de conjuntos nominais, é um
passo fundamental, pois possibilita avaliar as propostas de Swan para implementação de
um futuro pacote nominal para assistentes construtivos. Dessa forma, propomos abordar
a falta de tal biblioteca nominal no assistente de provas construtivo Coq. Sua obtenção
consiste no desenvolvimento de quatro passos: (1) obtenção de uma definição de conjunto
nominal construtivo; (2) a abstração de nomes; (3) a definição de funções suportadas; (4)
a obtenção de um princípio de indução/recursão α-estrutural. O trabalho, em seu estado
atual, apresenta soluções para os passos 1, 2 e 3. Nossa formalização de conjuntos nominais
em Coq permitiu alcançar desenvolvimentos sucintos da metateoria, comparados a (28),
similares à metateoria informal de conjuntos nominais (24), graças aos mecanismos de
classes de tipos e reescrita generalizadas do Coq. O trabalho foi desenvolvido utilizando a
versão 8.15 do assistente de provas Coq e encontra-se no seguinte repositório da plataforma
GitHub: <https://github.com/fasapa/nominal>.

Este projeto está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o referencial
teórico de conjuntos nominais clássico. Uma breve descrição do assistente de provas Coq,
e dos mecanismos de classe (Seção 3.2), reescrita (Seção 3.4), igualdade e setoids (Seção
3.3) encontram-se no Capítulo 3. O Capítulo 4 apresenta nossas experimentações no
desenvolvimento de uma biblioteca nominal: a Seção 4.2 apresenta uma implementação da
metodologia de Copello et. al., enquanto a Seção 4.3 contém a formalização em progresso
de conjuntos nominais, similar a (28), com: as definições de conjuntos nominais, suporte,
duas definições não indutivas de frescor equivalentes ao quantificador de frescor Nde (24),
a definição de funções suportadas, a definição de α-equivalência genérica para qualquer
conjunto nominal e a abstração de nomes, uma representação de estruturas ligantes.

Finalizamos com o Capítulo 5, onde apresentamos conclusões e perspectivas para
trabalhos futuros.

https://github.com/fasapa/nominal


15

2 Referencial Teórico

Neste capítulo apresentamos os conceitos e definições fundamentais utilizados neste
trabalho. Começamos pelo conceito de nome, seguido de permutações, pilares da teoria
nominal (8,24,33), e finalizamos com conjuntos nominais, também chamados tipos nominais
por alguns autores (26, 28), incluindo o conceito de suporte, α-equivalência, abstração de
nomes e funções suportadas.

Na teoria nominal, utilizamos nomes pelos seus identificadores, assim como ponteiros
em C/C++, ou referências em Java e C#. Sua estrutura interna é abstraída, irrelevante e
indivisível. Por isso são denominadas átomos. Assumimos um conjunto contável1 infinito
de nomes, com igualdade decidível, denominado A, representado pelas letras minúsculas
no início do alfabeto: a, b, etc. A teoria nominal captura a noção de (in)dependência de
nomes através de uma metateoria baseada em permutações de nomes (Definição 4), uma
instância específica de ação de grupo (Definição 5), formando os conjuntos de permutação
(Definição 6).

2.1 Conjuntos de Permutação
Conjuntos de permutação são conjuntos que possuem uma noção de permutação

entre seus membros. Formalmente, são conjuntos associados a uma função de ação de grupo
(34), isto é, dado um conjunto qualquer X, temos uma função (•) : G×X → X, para um
grupo de permutação G. Para teoria nominal, especificaremos conjuntos de permutação
com uma ação de permutação de nomes. Antes de apresentarmos a definição de conjuntos
de permutação, precisamos definir formalmente o que são grupos, permutações e ação de
grupo.

Definição 1 (Grupo (35)). Um conjunto não vazio G é um grupo, se dado uma operação
binária (∗) : G×G → G, temos:

∀a, b, c ∈ G, a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c (2.1)

∃ε ∈ G,∀a ∈ G, a ∗ ε = ε ∗ a = a (2.2)

∀a ∈ G,∃b ∈ G, a ∗ b = b ∗ a = ε (2.3)

As proposições (2.1) à (2.3) são os axiomas de grupo, e representam respectivamente:
associatividade do operador binário (2.1), existência do elemento neutro, ou identidade,
ε (2.2), existência de um elemento inverso para cada a ∈ G (2.3). Denotamos 〈G, ∗, ε〉 o
1 Não é estritamente necessário que o conjunto de nomes seja contável, veja (24, Exercício 6.2, página

109).
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grupo formado pelo conjunto G com a operação binária (∗) e elemento neutro ε. Devido
à existência e unicidade do elemento inverso, o mesmo pode ser obtido via uma função
−1 : G → G (35), chamada função inversa. Dessa forma a Equação (2.3) pode ser reescrita
como:

∀a ∈ G, a ∗ a−1 = a−1 ∗ a = ε

Na teoria nominal, estamos interessados num grupo específico, o de permutações
finitas, um subgrupo do grupo simétrico:

Definição 2 (Grupo de Simetria (35)). Seja FX um conjunto de funções bijetoras de X

sobre si mesmas, isto é, para qualquer conjunto X temos que a bijeção f : X → X ∈ FX .
O conjunto FX com o operador de composição funcional (◦) e a função identidade em X

(idX) formam um grupo SX = 〈FX , ◦, idX〉 chamado grupo de permutação em X.

Definição 3 (Permutações finitas (24)). Seja SX um grupo de simetria. Uma bijeção
f ∈ SX , também denominada de permutação, é dita finita se {x ∈ X | f(x) 6= x} é um
subconjunto finito de X. Denotamos por PX o subgrupo de SX formado por permutações
finitas.

Fazendo X = A em PX obtemos essencialmente um conjunto de funções que trocam
nomes. Entretanto, podemos ir além, e limitar tais funções a apenas a composição de
funções de transposição, pois qualquer permutação pode ser decomposta em produtos de
transposições (35), também chamados de swap na teoria nominal:

Definição 4 (Transposição e Decomposição da Permutação). Seja X um conjunto qualquer.
As transposições, também chamadas de swapping, são permutações representadas por
(a, b) : X → X, com a b ∈ X, e definidas por:

(a b) c ,


b se a = c

a se b = c

c caso contrário

(2.4)

Para qualquer p ∈ PX , existem k, l, m, n, . . ., r e t ∈ X, tal que:

p(a) = (k l) ◦ (m n) ◦ . . . ◦ (r t)(a) (2.5)

Chamamos isso de decomposição da permutação p em transposições.

No resto do trabalho, reservamos as letras minúsculas p, q, r, s e t para designar membros
de PX . O interessante em utilizar transposição como operação básica de alteração sintática
é que esta possui propriedades convenientes à formalização, que serão discutidas na Seção
2.2.

A ação de grupo define uma operação dos membros de um grupo num dado
conjunto:
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Definição 5 (Ação de grupo (34)). Seja 〈G, ∗, ε〉 um grupo. Define-se ação à esquerda de
G sobre um conjunto qualquer X como uma função (•) : G×X → X, que satisfaz:

∀x ∈ X, ε • x = x (2.6)

∀g h ∈ G,∀x ∈ X, g • (h • x) = (h ∗ g) • x (2.7)

A propriedade (2.6) diz respeito sobre a neutralidade da ação de grupo para o elemento
neutro do grupo, isto é, o elemento neutro não produz ação sobre qualquer membro de G.
A propriedade (2.7), conhecida como compatibilidade, estabelece uma relação entre a ação
de grupo (•) e o operador binário (∗) do grupo. Definimos ação de permutação (de nomes)
uma ação de grupo em que G = PA. Posto isso, podemos definir conjuntos de permutação:

Definição 6 (Conjunto de Permutação (24)). Conjunto de permutação é aquele dotado de
uma ação de permutação.

Ao enriquecer um conjunto qualquer com uma ação de permutação, conseguimos
estabelecer uma operação de troca de nomes, por exemplo, podemos definir uma operação de
renomeamento através da ação de permutação de nomes em um conjunto de termos. Temos
também que, a ação de permutação de nomes dá origem a uma noção de independência de
nomes em termos de um conjunto de permutação, associado a noção de suporte, introduzido
a seguir.

2.2 Suporte e Conjuntos Nominais
A noção de (in)dependência de nomes depende está relacionado a gramática e

semântica em questão, portanto, utilizamos o conjunto de λ-termos para discutir seu
significado informal. O conjunto dos termos (Λ) do Cálculo λ é dado pela seguinte
gramática (5):

M,N ∈ Λ ::= V (a) | (MN) | (λa.M) (2.8)

em que a ∈ A. O termo (MN) representa a aplicação de dois termos e (λa.M) denota
uma abstração. Por questão de simplificação, omitiremos o construtor de variável, isto
é, descreveremos λx.x ao invés de λx.V (x) quando não houver ambiguidade. A seguir
definimos o conjunto de variáveis livres e ligadas para λ-termos:

Definição 7 (Variáveis livres e ligadas (5)). O conjunto de variáveis livres é definido
recursivamente na estrutura de um termo pela função FV : Λ → A, para a ∈ A e M,N ∈ Λ:

FV(V (a)) = {a}, FV(MN) = FV(M) ∪ FV(N), FV(λa.M) = FV(M) \ {a}

O conjunto de variáveis ligadas é definido recursivamente na estrutura de um termo pela
função BV : Λ → A, da seguinte maneira:

BV(V (a)) = ∅, BV(MN) = BV(M) ∪ BV(N), BV(λa.M) = BV(M) ∪ {a}
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Os termos com a mesma estrutura, que diferem apenas nos nomes ligados são
considerados iguais. Portanto, a escolha do nome/símbolo da variável ligada não é relevante.
No caso do Cálculo λ, uma forma de estabelecer a igualdade depende da definição de uma
substituição de termos:

Definição 8 (Substituição de termo (5)). Seja x uma variável e M,N termos do Cálculo
λ. Definimos a substituição de termos, denotado por M [x/N ], a operação de substituir
todas as ocorrências livres de x, em M , por N . Mais especificamente, por recursão em M :

V (x)[x/N ] = N

V (a)[x/N ] = V (a) se x 6= a

(PQ)[x/N ] = (P [x/N ])(Q[x/N ]) (2.9)

(λa.P )[x/N ] = λx.P (2.10)

(λa.P )[x/N ] = λy.P se x /∈ FV(P ) (2.11)

(λa.P )[x/N ] = λy.P [x/N ] se x ∈ FV(P ) e a /∈ FV(N) (2.12)

(λa.P )[x/N ] = λz.P [x/N ][a/z] se x ∈ FV(P ) e a ∈ FV(N) (2.13)

onde (2.10)-(2.13) temos x 6= a. Para 2.13, z é uma variável nova, que não ocorre em
nenhum dos termos.

Com isso definimos termos α-equivalentes como:

Definição 9 (α-equivalência (5)). Dizemos que dois termos são α-equivalentes, denotado
por M ∼α N , se estes diferem apenas nos nomes das variáveis ligadas. Ou seja, se é
possível transformar um em outro apenas renomeando as variáveis ligadas.

Por exemplo, os termos λx.xy e λz.zy são α-equivalentes, pois: [x/z](λx.xy) = λz.zy.

Após essa breve introdução de conceitos, podemos discutir a noção informal de
(in)dependência de nomes. Um termo, por exemplo W = λx.(xy), depende de todas
as variáveis contidas nele (BV(W ) ∪ FV(W )), pois a modificação de qualquer nome
implica num novo termo, sintaticamente diferente, como λx.(xz) ou λz.(zy). Entretanto, se
considerarmos termos módulo α-equivalência, o conjunto de nomes dependentes são apenas
as variáveis livres (FV(W )), pois continuando com nosso exemplo: λx.(xy) 6∼α λx.(xz),
mas λx.(xy) ∼α λz.(zy).

Essa ideia de independência/dependência pode ser definida por meio da ação de
permutação e conjuntos de permutação, isto é, podemos identificar o conjunto de nomes que
um termo depende ou não, baseado na ação de permutação em Λ, definido recursivamente
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como:

p •λ V (a) = V (p(a)) (2.14)

p •λ (MN) = (p •λ M)(p •λ N) (2.15)

p •λ (λa.M) = λ(p • a).(p •λ M) (2.16)

Podemos mostrar que a ação definida acima é realmente uma ação de permutação (24),
satisfazendo (2.6) e (2.7). Dessa forma, dado um nome qualquer z, se realizarmos sua
permutação com a variável ligada x em λx.(xy) obtemos (z x) •λ (λx.(xy)) = λz.(zy),
sendo α-equivalente à λx.(xy). A transposição não altera o termo, quando considerado
módulo α-equivalência, portanto dizemos que λx.(xy) não depende da variável ligada x. Do
contrário, fazendo a transposição em y, obtemos um termo diferente mesmo considerando
a equivalência: (z y) •λ (λx.(xy)) = λx.(xz). Portanto λx.(xy) depende do nome y. Para a
classe de α-equivalência do conjunto de λ-termos, os nomes independentes são justamente
o conjunto de variáveis livres (24).

Essa noção informal de (in)dependência de nomes pode ser expandida para qualquer
conjunto com uma ação de permutação, introduzindo o conceito de suporte:

Definição 10 (Suporte). Seja X um conjunto de permutação, então dizemos que o
conjunto finito de nomes S ⊂ A suporta x ∈ X se:

∀p ∈ PA, ((∀a ∈ S, p • a = a) → p • x = x) (2.17)

Ou seja, se uma permutação p não modifica os nomes do suporte S de x, então essa mesma
permutação não afetará x. Ao contrário, qualquer p que modifique x modifica algum nome
em seu suporte. A elegância da definição está no fato de fornecer uma forma simples de
especificar dependência de nomes, apenas através da noção de permutação de nomes e a
noção de suporte.

Gostaríamos de ressaltar dois pontos extras sobre a definição de suporte: (1) Podem
existir mais de um suporte (S1 e S2) para um único elemento. Nestes casos é possível
mostrar que S1 ∩ S2 também é um suporte (24, Proposição 2.3) (2) é importante que seja
sempre finito. Caso um termo x tenha suporte Sx = A, então o termo depende de todo
o conjunto de nomes, implicando na impossibilidade de se obter novos nomes, caso seja
necessária a renomeação de uma variável ligada para outra fresca, não usada anteriormente.
O que nos leva a definição de menor suporte:

Definição 11 (Menor suporte). Seja X um conjunto de permutação, o menor suporte é
dado pela intersecção de todos os suportes de x ∈ X:

supp(x) ,
⋂

{S | S suporta x} (2.18)

e frescor, até agora utilizado informalmente:
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Definição 12 (Frescor). Dado dois conjuntos de permutação X e Y , dizemos que y ∈ Y

é fresco em x ∈ X, denotado por y#x, se:

supp(y) ∩ supp(x) = ∅ (2.19)

Como na maioria dos casos Y = A, temos que:

y#x ↔ y /∈ supp(x) (2.20)

As definições de suporte e frescor são propositalmente abstratas, para englobar a
maior quantidade de estruturas ligantes possíveis. Entretanto, seu significado é simplificado
com a apresentação de um exemplo. No Cálculo λ módulo α-equivalência (Λ/ ∼α) o
suporte é justamente o conjunto de variáveis livres (Definição 7), como demonstrado em
(24). Enquanto no Cálculo λ módulo igualdade sintática, o suporte é o conjunto de todas
as variáveis do termo, isto é FV ∪ BV . Pela Equação (2.20), fica fácil ver que no caso
Λ/ ∼α as variáveis frescas são aquelas que não pertencem ao conjunto de variáveis livres, e
para apenas λ variáveis frescas são todas aquelas que não ocorrem no termo.

Assim, temos todas as ferramentas necessárias para definir conjuntos nominais:

Definição 13 (Conjunto nominal). Conjunto nominal é um conjunto de permutação em
que todos elementos possuem menor suporte.

Os conjuntos nominais nos dão as ferramentas para manipulação de nomes e propriedades
básicas sobre termos contendo ligantes. A fim de falar especificamente sobre o subconjunto
de termos que contem as estruturas ligantes, como a abstração no Cálculo λ, precisamos
de uma representação para estes termos, e da própria α-equivalência.

2.3 Alfa Equivalência e Abstração de Nomes
A α-equivalência é uma relação binária entre termos, em gramáticas com estruturas

ligantes, que diferem apenas nas variáveis ligadas. Na Seção 2.2, introduzimos brevemente o
exemplo de α-equivalência para os termos λx.(xy) e λz.(zy). A definição de α-equivalência
na Seção 2.2 também pode ser especificada indutivamente, tomando o fecho reflexivo
transitivo da relação abaixo:

var
V (a) ∼α V (a)

M ∼α P N ∼α Q
app

MN ∼α PQ

M ∼α N [x/y] y /∈ FV(M)
abs

λx.M ∼α λy.N

Veja que a α-equivalência, mais especificamente a regra abs, depende da correta imple-
mentação da operação de substituição, pois uma implementação errada pode acarretar na
captura de variáveis livres (5).
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Uma definição alternativa é utilizar a ação de transposições, pois esta possui
uma implementação mais simples, basta comparar as Definições 4 e 8, além de ter um
comportamento melhor que a operação de substituição, pois não é possível capturar variável
livre por meio da ação de transposições definida para termos (22). A única alteração
necessária à Definição 9 é a troca da substituição pela transposição com ação de permutação
(Equações 2.14 – 2.16):

M ∼α (x y) •λ N x#N
abs

λx.M ∼α λy.N

Uma alternativa é realizar a permutação em ambos os lados, escolhendo uma variável nova
para ambas abstrações:

(x z) •λ M ∼α (y z) •λ N z fresco
abs

λx.M ∼α λy.N

O uso de permutação e frescor nas versões acima nos levam a uma generalização
da relação para qualquer conjunto nominal, definido abaixo, onde utilizamos a notação
c#(a, b, x, y) para c#a ∧ c#b ∧ c#x ∧ c#y:

Definição 14 (α-equivalência para conjuntos nominais (24)). Seja X um conjunto nominal.
Definimos α-equivalência a relação binária em A×X, denotada por ∼α, onde (a, x) ∼α (b, y)

se e somente se:
∃c ∈ A, c#(a, b, x, y) ∧ (a c) • x = (b c) • y (2.21)

Pelo teorema 3.9 de (24), a Equação 2.21 é equivalente a:

∀c ∈ A, c#(a, b, x, y) → (a c) • x = (b c) • y (2.22)

Essa definição não apenas introduz uma noção genérica de α-equivalência para
qualquer conjunto nominal, ela também permite a desenvolvimento de uma estrutura
abstrata para representação de ligantes, e operações no mesmo domínio, isto é, estruturas
com ligantes, em conjuntos nominais. A estrutura em questão é chamada abstração de
nomes:

Definição 15 (Abstração de nomes (24)). Seja X um conjunto nominal. Denominamos o
conjunto A×X, módulo ∼α, de o conjunto abstração de nomes de X. Denotamos [a]x,
também chamado abstração de nome, a classe de abstração (a, x) ∈ A×X/ ∼α.

Por fim, podemos mostrar que o conjunto de abstração de nomes forma um conjunto
nominal, com ação de permutação e suporte dados, respectivamente por (24):

∀p ∈ PA, p • [a]x = [p • a](p • x) (2.23)

supp([a]x) = {a} ∪ supp(x) (2.24)
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Neste capítulo apresentamos a teoria clássica de conjuntos nominais. No restante
do texto começamos a explorar diferentes possibilidades de implementação de conjuntos
nominais em assistentes de provas construtivos, com teoria de tipos dependentes, mais
especificamente no Coq que será apresentado no Capítulo 3.
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3 Metodologia

Nesta seção apresentamos brevemente o assistente de provas Coq e algumas de
suas funcionalidades utilizadas no trabalho, como classes de tipos e reescrita. Também
abordamos como o assistente trata igualdade entre termos e a uma modelagem de conjuntos
quocientes por meio de setoids, um tipo associado a uma relação de equivalência.

3.1 Coq
O assistente de provas Coq (14) é um sistema gerenciador de desenvolvimentos

formais, composto por três linguagens: Gallina (especificação), Vernacular (comandos) e
Ltac (metaprogramação). A vernacular define comandos que permitem interagir com o
ambiente de provas, como adicionar definições, realizar consultas e alterar configurações
do assistente. Ltac é utilizado para metaprogramação, sendo principalmente utilizada no
desenvolvimento de táticas e automação. Por último, Gallina é uma linguagem funcional
(de especificação) fortemente tipada com tipos dependentes, em que é implementado o
Cálculo de Construções (Co)Indutivas (36–38).

O cálculo de construções é uma teoria de tipos dependentes, expressiva o su-
ficiente para aplicação no desenvolvimento e verificação de programas, por meio do
paradigma programa-como-provas e proposições-como-tipos (do inglês proofs-as-program e
propositions-as-types), baseado no Correspondência de Curry-Howard (39). Pela corres-
pondência, existe uma relação sintática direta entre proposições/tipos e provas/programas.
O processo de verificação é conduzido interativamente, por meio da aplicação de táticas
pelo usuário, ou automaticamente através do uso de teorias decidíveis codificadas em
Ltac. A prova de uma fórmula lógica (∀a, P (a) → Q) começa com um termo Gallina
contendo apenas um “buraco”, denotado por Goal ou objetivo, em que seu tipo é especi-
ficamente a fórmula lógica em questão (_: forall a, P a -> Q). A prova se desenvolve
interativamente, como um diálogo constante entre assistente e usuário. Este utiliza-se
de diversas táticas que preenchem os buracos com subtermos, tais quais podendo conter
outros buracos, como uma busca bottom-up de uma demonstração em dedução natural. Por
exemplo, a tática intros a H introduz ao contexto local da prova a variável a e a hipótese P

a, transformando o termo _: forall a, Q em fun a H:(P a) => _: Q. O processo finaliza
quando todos os Goals forem satisfeitos, isto é, quando obtivermos um termo sem buracos.
Ao final, o termo construído é enviado ao kernel do Coq para verificação de tipos, caso
seja bem formado é adicionado ao contexto global, senão o termo é rejeitado e um erro é
lançado para o usuário.

Para informações mais detalhadas sobre o assistente veja (40). A seguir, destaco
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alguns tópicos mais relevantes ao desenvolvimento deste trabalho, são eles: classes de tipos
e setoids.

3.2 Classes de tipos
As classes de tipos em Coq são semelhantes à implementação em Haskell (41),

isto é, ambos são mecanismo de sobrecarga (42) em que funções podem ser aplicadas a
diferentes argumentos, dependendo do seu tipo. No assistente de provas Coq, classes de
tipos são implementadas como registros paramétricos dependentes e contam, também,
com um sistema de busca de provas e inferência, similar a Prolog (43, 44). Diferentemente
de seu homônimo em Haskell, classes de tipos no Coq são cidadãs de primeira classe, isto
é podem ser retornadas ou passadas como argumentos de funções. Dessa forma, restrições
de classe são apenas parâmetros implícitos (43) e instanciações são resolvidas puramente
como passagem de parâmetro, enquanto em Haskell as restrições e instanciações devem
ser resolvidas durante a checagem (estática) de tipos, onde ocorre a checagem de tipos.
De modo a destacar as diferenças, abaixo temos fragmentos das definições das classes de
tipo Eq e Ord, representando respectivamente, tipos com igualdade e tipos com uma noção
de ordenação, em Haskell (esquerda) e Coq (direita):

class Eq a where

(==) :: a -> a -> Bool

class (Eq a) => Ord a where

(<=) :: a -> a -> Bool

Class Eq (A: Type): Type :=

{ eqb: A → A → bool }.

Class Ord (A: Type) `{Eq A}: Type :=

{ le: A → A → bool }.

Dado tais classes, podemos definir uma versão polimórfica da função max, com o único
requisito de que o tipo da entrada tenha uma noção de ordenação, isto é, seja uma instância
de Ord:

max :: (Ord a) => a -> a -> a

max x y = if x <= y then y else x

Definition max {a: Type} `{Ord a} (x y: a) :=

if le x y then y else x.

Em Haskell a operação x <= y é substituída pela instância concreta específica para cada
ocorrência de max. Enquanto em Coq, classes são refinadas para registros dependentes,
como pode ser observado no exemplo abaixo da classe Ord e a função max:

Record Ord (A: Type) (H: Eq A): Type := Ord { le: A → A → bool }.

max = fun (A: Type) (HEq: Eq A) (HOrd: Ord A) (x y: A) =>

if @le HEq HOrd x y then y else x

: forall (A: Type) (H: Eq A), Ord A → A → A → A
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Veja que a seleção da instância de le é feita por passagem de parâmetro (o símbolo @

desativa a omissão de parâmetros implícitos). Assim ao aplicar a função max, por exemplo
max (1: nat) (2: nat), o assistente busca em uma base de dados as instâncias Eq e Ord

para os naturais e implicitamente insere-as como argumento da função, dessa forma
resolvendo as classes. Esta abordagem tem suas vantagens e desvantagens. Uma vantagem
é poder definir instâncias diferentes para o mesmo tipo, possibilitando, por exemplo, a
definição das duas instâncias monoidais de soma e multiplicação para o conjunto dos
números inteiros, sem a necessidade de definir tipos extras. Em Haskell, é necessário definir
tipos wrappers, Sum e Product, ao especificar instâncias monoides de adição e produto. Neste
trabalho (Seção 4.3.5) utilizamos esta característica ao definir duas classes de equivalência
(Equiv) para o mesmo tipo. A desvantagem é a indecidibilidade da resolução de classe, pois
dado duas instâncias diferentes para o mesmo tipo, a única forma de escolher entre as duas
implementações é por meios heurísticos. Dessa forma, de modo a manter a decidibilidade
da compilação, Haskell permite apenas uma única instância por tipo.

Classes de tipos trazem também uma nova possibilidade, mais simples, para a
construção de uma hierarquia de estruturas algébricas, como proposto por Spitters e van
der Weegen (45). O método, conhecido como unbundling, consiste na separação entre
classes operacionais e classes de predicados. Classes operacionais permitem referenciar
operações, como operadores binários em grupos e monoides, concedendo um nome e uma
notação canônica. Por outro lado, classes predicadas agrupam propriedades, que no caso
de grupos representam seus axiomas. Veja Seção 3.5 para exemplos.

3.3 Igualdade e setoids
A igualdade de termos em Coq é sintática, sendo especificada pelo tipo indutivo

eq, denotado pelo símbolo “=”:

Inductive eq (A: Type) (x: A): A → Prop := eq_refl: x = x.

O código acima define uma família de igualdades parametrizada pelo tipo A. A única forma
de construir uma prova a = b é através do construtor eq_refl, desde que a e b sejam
sintática ou computacionalmente iguais (20). Igualdade computacional ocorre quando dois
termos são convertíveis entre si, via regras de conversão do assistente, sendo elas: α1, β, ι,
δ, ζ e η-expansão (46). Esta definição é bem útil para reescrita, como pode ser observado
pelo princípio de indução/recursão gerado para eq:

eq_rect: ∀ (A: Type) (x: A) (P: A → Type), P x → ∀ y: A, x = y → P y.

1 Termos α-equivalentes têm a mesma representação, porque o Coq utiliza índices de de Brujin interna-
mente (13).
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pois permite reescrever termos, em qualquer contexto P, desde que sejam convertíveis.

Especificações e formalizações podem apresentar objetos sintaticamente diferentes e
não-convertíveis, mas que representam o mesmo objeto semanticamente, identificados atra-
vés de uma relação de equivalência, isto é, que pertencem a mesma classes de equivalência.
Para estes casos, a família de táticas de reescrita do Coq não é genérica o suficiente, pois
utiliza eq_rect em sua implementação, o que acaba restringindo seu uso apenas à igualdade
sintática. Uma solução ingênua seria tentar definir conjuntos quocientes, entretanto não
seria possível sem a adição de axiomas extras (47), além de tornar o algoritmo de checagem
de tipos indecidível (48). A alternativa é utilizar setoids.

Os setoids, também conhecidos como conjuntos de Bishop (49,50), são estruturas
formadas por um conjunto de elementos equipado com uma relação de equivalência. Uma
possibilidade de representação é por registros:

Record Setoid (A: Type) := {

car: A;

eqv: relation A;

prf: Equivalence eqv

}

Sendo car o elemento “carregado” do tipo A (carry), eqv uma relação binária sobre A e
prf uma prova de que eqv é realmente uma relação de equivalência. O grande problema
de setoids é que, na prática, o usuário tem que lidar constantemente com os detalhes
da implementação. Por exemplo, a definição da α-classe de equivalência para a função
identidade do Cálculo λ λx.x, denotada por \x.x, seria dada por:

Notation "Λα" := Setoid Λ.

Definition αId: Λα := {| car := (\x.x); eqv: α; prf := _ |}.

com os símbolos Λ e α representando, respectivamente, o conjunto dos termos e a relação
de α-equivalência. A especificação de funções seria igualmente complexa, como pode
ser observado na função hipotética abaixo, que extrai o corpo de uma abstração de um
λ-termo módulo equivalência, isto é, dado uma λ-abstração qualquer λx.M , a função
retorna o termo M . Utilizando setoids, em Coq teríamos a seguinte definição para a função
hipotética:

Definition extract (t: Λα): Λα :=

let t' := t.car in

match t' with

| \x . b => {| car := b; eqv: t.eqv; prf := _ |}

| _ => t.
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Por exemplo, para a função identidade, extract (\x.x) retorna o termo x envolto em um
setoid, com a mesma relação de equivalência do termo original (t.eqv). Observe que o
usuário precisa extrair o tipo envolto no setoid, representado pela variável local t', já que
não é possível realizar o pattern-match em tipos não-indutivos (20, 51), e reconstruir o
setoid ao retornar da função. Este padrão de desenvolvimento, que envolve extração e
reconstrução repetidas, se agrava quando há ocorrência de mais de um setoid, conhecido
como “setoid hell”, tornando-se bastante oneroso e complexo (28, 52).

3.4 Setoids baseados em classes de tipos
A reconstrução/desconstrução de setoids descritas na seção anterior estão, em sua

maioria, associadas ao forte acoplamento da classe de equivalência entre o tipo e suas
propriedades de equivalência. Como visto, podemos desacoplar a definição de um conjunto
de suas propriedades através do uso de classes de tipos (45). Em sua biblioteca padrão
(53), Coq define setoids da seguinte forma:

Class Setoid (A: Type) := {

equiv: relation A;

setoid_equiv :> Equivalence equiv

}.

Onde a classe setoid para o tipo A carrega a relação binária equiv em questão e uma
prova setoid_equiv de que é uma relação de equivalência. A notação :> cria uma coerção
de Setoid para Equivalence, isto é, uma função de Setoid para Equivalence. Isto é útil
quando uma demonstração precisa de uma prova de equivalência e no contexto temos
um termo com tipo Setoid X, para um tipo X qualquer. Neste caso o assistente resolve
automaticamente a prova utilizando a coerção. Portanto, ao definir setoid como uma
classe de tipos o usuário não precisa lidar diretamente com a relação e sua prova de
equivalência, pois o Coq aplica busca de provas de modo a encontrar uma instância Setoid

adequada. Com isso, a extração e reconstrução realizada manualmente pelo usuário passa
a ser efetuada automaticamente pelo assistente.

Para resolver o problema da reescrita, introduzido na Seção 3.3, Coq possui uma
implementação de reescrita generalizada (44), também conhecida como reescrita setoids,
que permite substituir termos equivalentes, isto é setoids, por uma interface simplificada.
Para tanto, o usuário precisa informar sobre quais funções é seguro reescrever, em outras
palavras, se a função é respeitosa, ou respectful:

Definição 16 (Função Respeitosa). Sejam X e Y tipos, com suas respectivas relações de
equivalências ≈X e ≈Y . Uma função f : X → Y é respeitosa, se esta preserva as relações
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de equivalência para todas as entradas:

∀a b ∈ X, a ≈X b → f(a) ≈Y f(b)

A próxima seção apresenta um conjunto de exemplos mais detalhados, englobando classes
de tipos, setoids e reescrita generalizada.

3.5 Exemplo de classes de tipo e reescrita generalizada
Com o intuito de exemplificar tudo que foi apresentado, abaixo apresento uma

implementação da classe de tipos Grupo:

1 Class Neutral A := neutral: A.

2 Class Operator A := op: A → A → A.

3 Class Inverse A := inv: A → A.

4

5 Class Group (A: Type)

6 `{Ntr: Neutral A, Opr: Operator A, Inv: Inverse A, Equiv A}: Prop := {

7 grp_setoid :> Equivalence (≡@{A});

8 grp_op_proper :> Proper ((≡@{A}) ⇒ (≡@{A}) ⇒ (≡@{A})) (+);

9 grp_inv_proper :> Proper ((≡@{A}) ⇒ (≡@{A})) (-);

10 grp_assoc: ∀ (x y z: A), x + (y + z) ≡@{A} (x + y) + z;

11 grp_left_id: ∀ (x: A), ɛ@{A} + x ≡@{A} x;

12 grp_right_id: ∀ (x: A), x + ɛ@{A} ≡@{A} x;

13 grp_left_inv: ∀ (x: A), (-x) + x ≡@{A} ɛ@{A};

14 grp_right_inv: ∀ (x: A), x - x ≡@{A} ɛ@{A};

15 }.

Notation ɛ := neutral.

Infix "+" := op.

Notation "- x" := (inv x).

Código 3.1 – Classes canônicas operacionais para grupos, com suas respectivas notações.

• Linhas 1–3 são classes operacionais e notações. O objetivo é dar um nome canônico, e
notação, às operações e elementos de grupos. Temos o elemento neutro ɛ, a operação
binária + e função inversa -.

• Entre as linhas 5–14 tem-se a implementação da classe predicada Group, seu objetivo
é agrupar os axiomas de grupo. A classe recebe cinco parâmetros, um explícito tipo
A, seguindo de quatro implícitos generalizados (entre `{}): três instâncias das classes
operacionais e por último uma instância da classe Equiv. Esta última permite definir
grupo para um setoid de A, referenciada pelo nome equiv denotado por ≡. Note que
estamos envelopando a prova de equivalência do setoid, via projeção grp_setoid,
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na própria classe Group, e tornando-a uma coerção. A transformação em coerção é
útil em diversas ocasiões onde temos uma prova no contexto do tipo Group A, pois
simplificam as táticas de reescritas, de modo que elas podem utilizar o termo Group

A como prova de equivalência para A. Os parâmetros entre `{} são implicitamente
generalizados, isto é, caso dependam de outros termos implícitos, Coq os generaliza e
incluem na lista de parâmetros implícitos. Concluindo a parte sintática, as notações
terminadas em @{A} fornecem explicitamente parâmetros que, diferentemente, seriam
inferidos implicitamente.

• As linhas 10–14 são referentes aos axiomas de grupo.

• As propriedades entre 7–9 são necessárias a reescrita setoid: grp_setoid é uma prova
de equivalência para a relação ≡@{A} (classe Equivalence) e grp_op_proper e grp_ c

inv_proper são provas de que a operação binária e inversão são funções respeitosas,
isto é, contextos nos quais é seguro realizar reescrita generalizada.

A classe Proper, em que grp_op_proper e grp_inv_proper são instâncias, descreve funções
respeitosas. A classe espera dois argumentos: uma assinatura e uma função. A assinatura
descreve as relações de equivalência para as entradas e saídas da função, isto é, Proper
((≡@{A}) ⇒ (≡@{B}) ⇒ (≡@{C})) g é o mesmo que:

∀(xy : A)(zw : B), x ≡A y → z ≡B w → g(x, z) ≡C g(y, w)

Assim, o assistente sabe ser seguro realizar a reescrita, de modo que as relações de
equivalência são preservadas e, além disso, sabe como reescrever, por exemplo, g(x,y) para
g(z,y), dado x ≡ z, através de setoids, sem interferência direta do usuário.

O mecanismo de reescrita generalizada simplifica as provas, eliminando quase
completamente as inconveniências envolvendo setoid. Abaixo apresento um breve resultado
utilizando as técnicas descritas acima, comparando uma propriedade de teoria de grupos e
seu equivalente no assistente:

Lema 1. Seja x ∈ G, tal que G é um grupo.
A função inversa é involutiva:

x =

id. esquerda ε+ x =

inv. esquerda (−(−x) +−x) + x =

associatividade −(−x) + (−x+ x) =

inv. esquerda −(−x) + ε =

id. direita −(−x)

Lemma grp_inv_involutive {G: Type}

(x: G) `{Group G}: -(-x) ≡@{G} x.

Proof with auto.

rewrite <-(grp_left_id x) at 2;

rewrite <-grp_left_inv;

rewrite <-grp_assoc;

rewrite grp_left_inv;

rewrite grp_right_id.

Qed.
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À esquerda tem-se a prova informal, enquanto à direita sua prova formal. O lema grp_ c

inv_involutive tem como parâmetros: um tipo G (implícito), um termo x de G e uma prova
implícita de que G é uma instância de grupo. Por estar implicitamente generalizada (entre
`{}), o Coq inclui, (implicitamente) todos os parâmetros de Group. Portanto, temos acesso
a um operador binário, uma função inversa, um elemento neutro e uma equivalência para
G, além das propriedades de grupo e reescrita nos operadores + e -. Sem o mecanismo de
reescrita generalizada fornecido pelo Coq, a demonstração do lema seria, em sua maioria,
aplicação de propriedades de infraestrutura, em outras palavras, permite uma formalização
sucinta, próxima à prova informal, enquanto os detalhes ficam a cargo do assistente de
provas.
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4 Formalizações de conjuntos nominais

Neste capítulo apresentamos duas metodologias distintas de implementação da
teoria nominal, desenvolvidas no assistente de provas Coq versão 8.15. A primeira utiliza
o método de et. al. (9) e a segunda é baseada na abordagem de Choudhury (28). As
formalizações estão disponíveis no GitHub1, respectivamente nos seguintes repositórios:
<https://github.com/fasapa/nominal-copello> e <https://github.com/fasapa/nominal>.

A primeira metodologia na Seção 4.2, proposta por Copello et. al. (9), está rela-
cionada a uma classe de implementações pragmáticas, também denominadas “técnicas
nominais” (3,9,25,27,56). Estas implementações têm como principal característica conside-
rar a permutação de nomes como uma operação básica, por exemplo, ao definir substituição
de termos ou α-equivalência. Como discutido na Seção 2.2, a definição de uma operação de
substituição exige certos cuidados. Em contrapartida, na definição de substituição baseada
em permutação de nomes não é necessário tal cuidado, pois não há captura de variável livre
pela permutação, simplificando definições e, consequentemente, a verificação. Entretanto,
o trabalho de Copello et. al. se destaca dos demais, pois este apresenta a derivação de
um princípio de indução/recursão α-estrutural, necessitando basicamente uma definição
da ação de permutação para os termos da sintaxe da especificação desejada, simulando
efetivamente a convenção de variável de Barendregt (6, BVC). Infelizmente, a aplicação
da teoria nominal, utilizando-se dos métodos pragmáticos citados anteriormente, torna-se
laborioso, complexo e repetitivo sem uma infraestrutura automatizada (2). Isto se deve
a sua complexidade de implementação, em relação a outros métodos como índices de de
Bruijn (7) e Locally Nameless (10).

Como uma alternativa, executamos a segunda metodologia que consiste em uma
investigação da formalização de conjuntos nominais, baseado na abordagem de Choudhury
(28) apresentado na Seção 4.3. Essa metodologia foi implementada no assistente Coq como
uma biblioteca de suporte para projetos futuros. A primeira versão desta investigação pode
ser verificada no resumo estendido, apresentado no The Eighth International Workshop
on Coq for Programming Languages (57). Neste trabalho apresentamos a primeira versão
da hierarquia de classes nominal, onde a classe de tipos com permutação (PermT, Código
4.5) ainda era uma especialização da classe ação de grupos para o grupo de permutação
(Definição 4.4). Após essa publicação atualizamos a hierarquia de classes (Códigos 4.5 e 4.6)
e apresentamos a formalização dos conceitos de frescor (Código 4.7), funções suportadas
(Código 4.9), α-equivalência nominal (Código 4.10) e abstração de nomes (Código 4.14).
1 Um arquivo das formalizações também pode ser encontrado em (54,55)

https://github.com/fasapa/nominal-copello
https://github.com/fasapa/nominal
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4.1 Átomos e Permutação
Começamos a discussão da formalização com os conceitos de nomes e permutações,

visto que a implementação dos mesmos é idêntica em ambas as metodologias.

Os módulos e assinaturas do Coq permitem definir estruturas de dados abstratas,
ideal para implementação de átomos. Enquanto módulos são como outras implementações
em linguagens de programação convencionais, no sentindo de agrupar definições sobre
um único nome, assinaturas tem origem na linguagem OCaML (58), em que permitem:
ocultar, limitar o acesso e visibilidade do conteúdo externo ao módulo. Abaixo segue a
implementação de átomos utilizando módulos:

Module Type ATOMIC.

Parameter t: Set.

Axiom cnt: Countable t.

Axiom dec: EqDecision t.

Axiom inf: Infinite t.

End ATOMIC.

Notation name := Atom.t

Module Atom : ATOMIC.

Definition t := nat.

Instance cnt: Countable t := nat_countable.

Instance dec: EqDecision t := nat_eq_dec.

Instance inf: Infinite t := nat_infinite.

End Atom.

O módulo Atom agrupa a definição de átomo t, com suas propriedades, via classes de tipos:
cnt, dec e inf, respectivamente provas da contabilidade, decidibilidade e infinitude. A
esquerda tem-se a assinatura do módulo átomo, enquanto à direita, uma implementação
como números naturais, pois estes possuem as propriedades esperadas. Aqui existe uma
diferença entre utilizar números naturais como rótulos para variáveis, dos números utilizados
em índices de de Bruijn. Pensando em números como rótulos, estamos interessados apenas
nas em sua contável infinitude e decidibilidade, pois queremos comparar quando dois rótulos
são iguais, ou diferentes, e queremos obter um rótulo novo sempre que necessário. Dessa
forma, qualquer objeto contável, decidível e infinito pode ser utilizado como implementação
para átomos. Contudo, o uso de números naturais torna trivial a implementação da
operação de obter um nome novo, a partir de um subconjunto finito de nomes, isto é,
podemos mostrar que a soma de todos os números contidos no subconjunto não pertence
ao mesmo. Como os números devem se comportar apenas como rótulos ocultamos a
implementação, atribuindo a assinatura ATOMIC ao módulo Atom, definindo-o como um
conjunto qualquer, pertencente ao universo Set. Ao longo da formalização denominaremos
Atom.t como nomes, utilizando a palavra-chave name.

A definição da função de transposição (Definição 4) é direta, que recebe um par de
nomes '(a,b), um nome c e retorna um nome:

Definition swap '(a,b) c: name :=
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if decide (a = c) then b else (if decide (b = c) then a else c).

O operador decide é proveniente da classe EqDecision, que recebe uma relação e retorna o
procedimento de decisão para esta relação. Dado que permutações podem ser decompostas
em transposições, a representamos como uma lista de pares de nomes:

Notation perm := (list (name * name)).

Notation "⟨ a , b ⟩" := (@cons (name * name) (a,b) (@nil _)).

Notation "⟨ ⟩" := (@nil (name * name)).

Definition swap_perm (p: perm) (a: name): name :=

foldl (λx y, swap y x) a p.

Código 4.1 – Implementação de permutações por meio de listas.

Onde, swap_perm aplica todas as transposições de uma lista em um nome, ou seja, aplica
todas as permutações em um nome. Outra vantagem desta representação é uma obtenção
da inversa, através da reversão de listas. Caso tivéssemos representado permutações como
funções bijetoras, não seriamos capazes de obter a função inversa para uma permutação
qualquer. Mesmo com a prova da existência de tal inversa, sua extração só seria possível
com a adição do axioma da escolha única, inválido no cálculo de construções (59).

Como permutações não são únicas, por exemplo, ⟨a,a⟩ e ⟨⟩ representam o elemento
neutro do grupo de permutação, apresentamos uma relação de equivalência para identificar
aquelas que produzem o mesmo efeito. Dessa forma, o conjunto de permutações será
acompanhado pela relação de equivalência abaixo, formando um setoid, ou seja, estamos
definindo permutação módulo equivalência:

Instance perm_equiv: Equiv perm :=

λ(p q: perm), ∀(a: name), swap_perm p a = swap_perm q a.

Instance perm_equivalence: Equivalence perm_equiv. Proof. (* ... *) Qed.

Código 4.2 – Classe de equivalência para permutações.

4.2 Método da Alfa-Compatibilidade
O ponto central dos trabalhos de Copello et al. (9,27) é a derivação de um princípio

de indução/recursão α-estrutural, que permite realizar indução/recursão na estrutura da
α-classe de equivalência para um termo do Cálculo λ em uma teoria de tipos construtiva,
utilizando a linguagem Agda. Os únicos requisitos para isso são: a existência da ação de
permutação, sobre os termos do cálculo, e a α-equivalência (∼α) definida via permutação
de nomes. Diferente do pacote nominal do Isabelle/HOL, que tem uma estrutura de dados
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específica para representar a classe de α-equivalência, Copello introduzem o conceito
de α-compatibilidade (Definição 17), o que permite trabalhar com λ-termos puros (Λ),
também chamados raw terms:

Inductive Λ: Set :=

| Var: name → Λ

| App: Λ → Λ → Λ

| Abs: name → Λ → Λ.

Os λ-termos são definidos como um tipo indutivo, onde os construtores são funções: Var
para variáveis, recebe um nome e retorna um termo (Λ); App aplicação, recebe dois termos
e retorna um termo; e Abs abstração, recebe um nome e um termo e retorna um termo.
Para simplificação, os termos Λ são representados pelas notações: 'a para Var a, m × n

para aplicação App m n e \a ⋅ m para abstração Abs a m.

Definição 17 (α-Compatibilidade). Um predicado P : Λ → P, sobre os termos do Cálculo
λ é dito α-compatível quando M ∼α N implica P (M) se e somente se P (N). Seja X

um conjunto, uma função f : Λ → X sobre os termos do Cálculo λ é dita fortemente
α-compatível quando se M ∼α N então f(M) = f(N).

Dessa forma, ao aplicar uma propriedade ou função α-compatível quaisquer, escolhe-se um
representante apropriado da α-classe de equivalência, onde todos os nomes ligados diferem
dos nomes livres, via permutação de nomes, efetivamente simulando a BVC.

Com isso, é possível derivar um princípio de indução (term_aeq_rect) α-estrutural
para propriedades α-compatíveis (αCompat):

1 Definition term_aeq_rect:

2 ∀ P: Λ → Type, αCompat P →

3 (∀ a, P 'a) →

4 (∀ m n, P m → P n → P (m × n)) →

5 {L & ∀ m a, a ∉ L → P m → P (\a ⋅ m)} →

6 ∀ m, P m.

7 Proof. (* ... *) Qed.

A definição term_aeq_rect é bem similar ao princípio de indução/recursão estrutural dos
termos do Cálculo λ, com exceção do caso da abstração (linha 5), em que introduze-se
um tipo Σ, um par dependente (A * T), em que T depende de A. Em Coq temos duas
versões de Σ, dependendo do tipo de T: se T tiver contradomínio em Prop então o par
caracteriza subconjunto, isto é, todos a ∈ A que satisfaçam a proposição T , denotado em
Coq por {a: A | T}; caso T tenha contradomínio em Type temos a definição padrão de
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soma dependente (60), denotado em Coq {a: A & T}. term_aeq_rect pode ser utilizado
tanto como princípio de indução quanto um combinador de recursão, especializando o tipo
da variável dependente P:

Definition term_aeq_rec := (fun P: Λ -> Set => term_aeq_rect P).

Definition term_aeq_ind := (fun P: Λ -> Prop => term_aeq_rect P).

O assistente aplica o princípio de indução nas provas indutivas, enquanto o combinador
é utilizado na definição de funções recursivas. Veja o Apêndice A para um exemplo da
aplicação do princípio de indução term_aeq_ind. Abaixo, na definição da substituição de
termos, temos um exemplo de uso do combinador de recursão term_aeq_rec, onde definimos
a substituição de termos recursivamente na estrutura de Λ. No caso da indução, temos por
hipótese que existe um conjunto L tal que a variável ligada é fresca. Já para o combinador
de recursão, o tipo Σ permite o usuário fornecer um conjunto de variáveis a serem evitados,
isto é, a cada chamada recursiva, o combinador troca as variáveis ligadas por outras não
contidas em L. De modo a facilitar o uso de term_aeq_rect como combinador de recursão,
definimos o operador LIt. Para utilizá-lo é necessário especificar as funções para cada
construtor do Cálculo λ: fvar, fapp e fabs e um conjunto finito L de nomes a serem
evitados, em que, se S é algum suporte (não único) de t, temos S ⊆ L.

Definition LIt {A: Type} (L: nameset) (t: Λ)

(fvar: name → A) (fapp: A → A → A) (fabs: atom → A → A): A :=

term_aeq_rect (λ _, A) (λ _ _ _, id) hv (λ _ _, hp)

(existT _ L (λ _ b _ r, fabs b r)) t.

Temos a inclusão de conjuntos e não a igualdade, pois, em muitos casos, é preciso expandir
tal conjunto de nomes de modo a obter uma hipótese de indução mais forte. Veja, por
exemplo, a especificação da substituição de termos do Cálculo λ (subst_term) abaixo:

Definition subst_term (M N: Λ) (a: name): Λ :=

let L := ({a} ∪ FV(N) ∪ FV(M)) in

@LIt Λ (λ b, if decide (a = b) then N else (Var b)) App Abs L M.

Notation " '[' a ':=' N ']' M " := (subst_term M N a)

Na definição acima, o caso para variável é direta. De modo a elucidar os casos App e Abs,
primeiramente, comparamos com a Definição 8, na Seção 2.2. Para 2.9, a substituição
distribui recursivamente para os subtermos P e Q sem qualquer alteração, então podemos
passar o próprio construtor da aplicação (App) como argumento fapp do combinador.
No caso da abstração (2.10–2.13) não é necessário verificar a captura de variável livre,
pois temos a garantia de que as variáveis ligadas serão sempre diferentes do conjunto L.
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Dessa forma, apenas propagamos a chamada recursiva para o corpo da abstração. A título
de exemplo, seja [b/ac](λa.ab), através do combinador LIt, a substituição expande para
λ(a d)a.[b/ac]((a d)(ab)), com d /∈ L. Aplicando as transposições, tem-se: λd.[b/ac](db) =
λd.d(ac). Por estarmos trocando todas as variáveis ligadas por variáveis frescas, equivalente
à Equação 2.13, temos a segurança de que não haverá captura de variável livre pela
substituição.

Por fim, definido o combinador de recursão α-estrutural, conseguimos provar que
este produz sempre funções fortemente α-compatíveis (LItStrongCompat).

Lemma LItStrongCompat {A} fvar fapp fabs L:

αStrongCompat (@LIt A fvar fapp fabs L).

Infelizmente, o método possui algumas demonstrações longas e complexas, com
aplicações não triviais de transitividade, dificultando a automação da técnica. Dessa
forma, sua aplicação em formalizações com múltiplas gramáticas é dificultada, pois, a
maioria das definições, como term_aeq_rect, precisam ser completamente redefinidas
manualmente e checadas para cada nova gramática (sintaxe) especificada. Outro fator
relevante é a não portabilidade da infraestrutura, isto é, não pode ser reaproveitada em
outros desenvolvimentos, justamente por ser elaborado sob medida, como pode ser visto
em (3, 9, 27, 56). Então, parece interessante formalizar a infraestrutura, isto é, os conceitos
genéricos da teoria nominal, como os conjuntos nominais.

4.3 Formalização de Conjuntos Nominais
Uma solução para os problemas da abordagem em (9), como a repetição de código,

seria o desenvolvimento de uma biblioteca de conjuntos nominais, possibilitando a derivação
mecanizada das técnicas apresentadas, como, por exemplo, a derivação do combinador de
indução/recursão α-estrutural.

Na busca de desenvolvimentos, ou bibliotecas, de conjuntos nominais em assistentes
de provas, pouco foi encontrado, com exceção dos trabalhos produzidos por Urban e
seu grupo de métodos nominais2 (26, 61–64), e a dissertação de mestrado de Choudhury
(28). Entretanto, podemos qualificar o trabalho em (26) como formalizações de técnicas
nominais, pois estão interessados apenas na aplicação das ideias centrais da teoria nominal
em assistentes de provas, assim como em (9). O que diferencia ambos os projetos é a
aptidão de mecanização e automação do pacote nominal de Urban. Dessa busca, o único
trabalho que realmente propõe formalizar a noção de conjuntos nominais é a dissertação
de Choudhury (28), com uma representação construtiva no assistente de provas Agda (65).
2 Nominal Methods Group <https://nms.kcl.ac.uk/christian.urban/Nominal/>

https://nms.kcl.ac.uk/christian.urban/Nominal/
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Destacamos que a definição (clássica) de menor suporte, apresentado no Capítulo 2,
é incompatível com o Axioma da Escolha, pois a teoria nominal parte do pressuposto que
todo conjunto possui um menor suporte, enquanto a função de escolha não possui menor
suporte (23,26). No do assistente Isabelle/HOL, que assume o Axioma da Escolha, o pacote
nominal computa o menor suporte quando possível, isto é, para os tipos simples como listas,
pares, unit, bool, options, set e funções, desde que seu domínio e contradomínio estejam
nos tipos citados (26). Para qualquer outro caso o usuário é responsável por apresentar
algum suporte não único S, tal que supp ⊆ S. Por outro lado, quando considerada
uma formalização não-construtiva, fica evidente que a construção do menor suporte não
é construtivo, entretanto a mera postulação da existência do menor suporte implica em
um princípio não-construtivo (32). Portanto, (28) propõe, também, trabalhar com algum
suporte não único, assim como em (26).

Nosso desenvolvimento segue basicamente o trabalho de Choudhury, com algu-
mas exceções. A principal é a fundamentação utilizada para caracterização de conjuntos
nominais. Choudhury opta por utilizar teoria de categorias, entretanto, durante o desen-
volvimento do trabalho não havia uma biblioteca de categorias em Coq, robusta e livre
de axiomas, o que impossibilitou seguir por este caminho. Por exemplo, a única teoria
livre de axiomas (66) havia sido desenvolvida para versão 8.8.2 do Coq, onde possuía
muitos problemas de inconsistência de universos na versão inicial (8.13) utilizada neste
trabalho (67). Atualmente, a maioria dos problemas de inconsistências foram resolvidos
para a versão mais recente do Coq (8.15). O que possibilita novas investigações no futuro
envolvendo categorias, discutido no Capítulo 5. Outras diferenças propostas à representação
de Choudhury, menos relevantes, serão introduzidas ao longo da seção.

4.3.1 Ação de permutação

Para garantir que a definição de permutações (Seção 4.1) realmente implementa
permutações, definimos uma instância de Group (Código 3.1) para perm (Código 4.1), com
a concatenação como o operador binário de composição, reversão de lista como função
inversa e lista vazia como elemento neutro:

Instance perm_neutral: Neutral perm := @nil (name * name).

Instance perm_operator: Operator perm := @app (name * name).

Instance perm_inverse: Inverse perm := @reverse (name * name).

Instance PermGrp: Group perm. Proof. (* ... *) Qed.

O domínio da permutação é conjunto de todos os nomes que ocorrem na mesma,
sua definição é por recursão com pattern-matching na estrutura de lista:
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Fixpoint perm_dom (p: perm): nameset :=

match p with

| [] => ∅

| (a,b) :: p' => {[a; b]} ∪ perm_dom p'

end.

Código 4.3 – Domínio da permutação

No código nameset representa um subconjunto de nomes, ∅ o conjunto vazio e {[a; b]}

simboliza um subconjunto de dois nomes.

A classe para ação de permutação foi definida inicialmente parametrizada por uma
instância de grupo:

1 Class Action A X := action: A → X → X. Infix "•" := action.

2 Class GAction `(Group G) (X: Type) `{Act: Action G X, Equiv X}: Prop := {

3 gact_setoid :> Equivalence(≡@{X});

4 gact_proper :> Proper ((≡@{G}) ⇒ (≡@{X}) ⇒ (≡@{X})) (•);

5 gact_id: ∀ (x: X), ɛ@{G} • x ≡@{X} x;

6 gact_compat: ∀ (p q: G) (x: X), p • (q • x) ≡@{X} (q + p) • x

7 }.

8

9 Class PermAct X := prmact :> Action perm X.

10 Class Perm (X: Type) `{P : PermAct X, Equiv X} :=

11 prmtype :> GAction PermGrp X (Act := @prmact X P).

Código 4.4 – Classes canônicas e operacionais para ação de grupo.

A classe Perm, para tipos de permutação, é uma especialização da classe GAct onde
Group = PermGrp. Na linha 2, grupo é um parâmetro explícito generalizado `(Group G), ou
seja, o parâmetro para a instância de grupo é explícito, enquanto o resto dos parâmetros
de grupo são introduzidos implicitamente. Fazemos isso para explicitar a parametrização
de ação de grupo em relação a uma instância de grupo específica, pois consideraremos
no presente trabalho apenas a ação de grupos de permutação. Por exemplo, nas linhas
10–11 definimos tipos de permutação (Perm) parametrizado por uma instância específica
de grupo de permutação (PermGrp). As linhas 3 e 4 permitem reescritas no contexto da
operação de ação, respeitando as equivalências de grupo (≡@{G}) e do tipo que sofre a
ação (≡@{X}). As linhas 5 e 6 são as propriedades usuais de ação à esquerda de grupo. A
classe Perm é justamente a definição de tipos de permutação proposta em (26). Entretanto,
esta definição causou diversos problemas no decorrer da formalização, entre eles podemos
citar: dificuldades do assistente de encontrar a instância PermGrp através da classe Perm;
ausência de uma hipótese Group G (Código 3.1), mesmo com o uso de parâmetros implícitos
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para `{Perm X}; necessidade de apresentar, explicitamente, parâmetros definidos implícitos
durante o uso e reescrita das propriedades da ação de grupo; busca infinita de instâncias
Perm entre outros. Com o propósito de sanar tais problemas, além do fato de que, no
presente momento, a única instância definida para Group (Código 3.1) era PermGrp, as
definições GAction e Perm foram combinadas em uma única classe PermT:

Class PermAct X := prmact :> Action perm X.

Class PermT (X: Type) `{Act: PermAction X, Equiv X}: Prop := {

gact_setoid :> Equivalence(≡@{X});

gact_proper :> Proper ((≡@{perm}) ⇒ (≡@{X}) ⇒ (≡@{X})) (•);

gact_id: ∀ (x: X), ɛ • x ≡@{X} x;

gact_compat: ∀ (p q: perm) (x: X), p • (q • x) ≡@{X} (q + p) • x

}.

Código 4.5 – Classes canônicas e operacionais de tipos de permutação.

Ou seja, removemos uma camada de abstração, deixando explícito para o assistente
que estamos interessados apenas na ação de um único grupo, o de permutação.

Abaixo estão listadas algumas propriedades, com seus respectivos identificadores
em Coq, utilizadas no decorrer do trabalho, sendo que ≡X é a relação de equivalência para
um conjunto X.

Lema 2. Propriedades de permutação e ação de permutação.

(I) Comutatividade da permutação com a operação de swap (perm_comm_distr):

∀(a, b ∈ A) (p ∈ PA), (a b) ◦ p ≡PA p ◦ ((p • a) (p • b))

(II) Comutatividade da ação de permutação com a transposição, para X um conjunto de
permutação (perm_swap_distr):

∀(a, b ∈ A) (p ∈ PA) (x ∈ X), p • (a b) • x ≡X ((p • a) (p • b)) • p • x

(III) Contração e expansão de permutação (perm_expand):

∀a, b, c ∈ A, a 6= c ∧ b 6= c → (a b) ◦ (b c) ◦ (a b) ≡PA (a c)

(IV) Toda transposição é equivalente com sua inversa (perm_inv):

∀a, b ∈ A, (a b) ≡PA −(a b)

(V) Ação de swap nula para nomes (perm_swap_neither):

∀(a, b, c ∈ A), a 6= b ∧ a 6= c → (b c) • a = a
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(VI) Ação nula para X um conjunto de permutação (perm_action_equal):

∀(a ∈ A) (x ∈ X), (a a) • x ≡X x

(VII) Ação de permutação nula para qualquer nome que não ocorra no domínio da permu-
tação (perm_notin_domain_id).

∀(a ∈ A) (p ∈ PA), a /∈ dom(p) → p • a = a

Sendo dom(p) o conjunto de todos os nomes que ocorrem na permutação, definido
no Código 4.3.

(VIII) A ação de permutação é injetora, para X um conjunto de permutação (perm_inj):

∀(x, y ∈ X) (p ∈ PA), p • x ≡X p • x ↔ x ≡X y

4.3.2 Conjuntos nominais

Conjuntos nominais são conjuntos de permutação em que todos os membros são
(finitamente) suportados (Definição 13). Por isso, a classe Nominal definida abaixo é uma
extensão direta de PermT (Código 4.5):

Class Support A := support: A → nameset.

Context (X: Type) `{PermT X}.

Class Nominal `{Support X}: Prop := {

nperm :> PermT X;

support_spec: ∀(x: X) (a b: name),

a ∉ (support x) → b ∉ (support x) → ⟨a,b⟩ • x ≡@{X} x

}.

Código 4.6 – Classes canônicas e operacionais de tipos nominais.

Diferentemente de Group e GAction (Códigos 3.1 e 4.4), a classe Nominal é definida
utilizando o mecanismo de seção e contexto do Coq. Através do vernacular Context, Coq
introduz (explicitamente) o tipo X e uma prova (implícita) de que é um conjunto de
permutação. Isso nos dá acesso à ação e a relação de equivalência, definida por PermT X,
sendo posteriormente utilizada em support_spec. Ao encerrar a seção, o assistente inclui
todos os valores introduzidos no contexto à lista de argumentos da classe Nominal, tal que
se forem explícitos, como no caso de X: Type, tornam-se parâmetros explícitos, se forem
implícitos, no caso PermT X, torna-se parâmetro implícito. Dado X um conjunto nominal e
x ∈ X, denotaremos o termo support x por Sx, isto é, algum suporte S não único de x.

Outra alternativa de especificação seria:
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Class Nominal (X: Type) `{Support X, PermT X}: Prop := {(* ... *)}

entretanto estaríamos introduzindo uma redundância de Perm X, além de não ter sentido
semântico, pois Nominal já possui uma prova de PermT X (Código 4.5) pelo método nperm,
apesar de não afetar provas posteriores. O problema semântico é semelhante à questão de
herança e composição de classes em linguagens orientadas a objetos. PermT como parâmetro
designaria uma “composição” de classes, enquanto como membro de classe indicaria uma
relação de herança.

4.3.2.1 Instâncias de conjuntos nominais e permutação

Para apresentar uma instância Nominal para um tipo qualquer X, seguimos os
seguintes passos: (1) definir uma relação de equivalência para X, ou seja, mostrar instâncias
eqX: Equiv X e Equivalence eqX; (2) definir uma ação de permutação PermAct X; (3)
demonstrar as propriedades de PermT X (Código 4.5); (4) fixar um suporte e finalmente
mostrar que todo elemento é suportado, com uma instância Nominal X (Código 4.6). A
seguir apresentamos algumas instâncias interessantes de Nominal.

Bool é trivialmente nominal, com igualdade sintática como equivalência, ação identidade
e suporte vazio:

Instance bool_equiv: Equiv bool := λb1 b2, b1 = b2.

Instance bool_act: Action bool := λ_ b, b.

Instance bool_perm: Perm bool. Proof. (* ... *) Qed.

Instance bool_supp: Support bool := ∅.

Instance bool_nom: Nominal bool. Proof. (* ... *) Qed.

Pares (ou tuplas) são representados pela sintaxe: (a,b) sendo a e b termos Gallina. As
funções fst e snd são operadores de projeção, respectivamente para o primeiro e
segundo elemento do par. A equivalência para pares é dada quando suas projeções
são equivalentes:

Instance prod_equiv `{Equiv X, Equiv Y}: Equiv (X * Y) :=

λ '(x1,y1) '(x2,y2), (x1 ≡@{X} x2) ∧ (y1 ≡@{Y} y2).

Ação sobre um par é a propagação da mesma para suas componentes:

Instance prod_action `{Action X, Action Y}: Action (X * Y) :=

λ(p: perm) '(x,y), (p • x, p • y).
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Tendo definido equivalência e ação, podemos mostrar que par é um conjunto de
permutação quando suas componentes também são:

Instance prod_perm `{Perm X, Perm Y}: PermT (X * Y).

Proof. (* ... *) Qed.

Suporte é definido como a união dos suportes das projeções:

Instance prod_supp `{Support X, Support Y}: Support (X * Y) :=

λ '(x,y), (support x) ∪ (support y)

E finalmente, assim como Perm, mostramos que par é um tipo nominal, desde que
seus membros também sejam:

Instance prod_nom `{Nominal X, Nominal Y}: Nominal (X * Y).

Proof. (* ... *) Qed.

Funções A definição da instância nominal de funções exige mais cuidados, pois, depen-
dendo da relação de equivalência escolhida, sua definição/especificação em Coq
torna-se impossível sem a adição de axiomas extras. Desta forma, discutimos com
mais detalhes sua implementação na Seção 4.3.4.

4.3.3 Frescor

Tendo em vista a Definição 12, podemos entender frescor como o conceito dual ao
(menor) suporte. Pois, um nome é fresco em algum elemento de um conjunto nominal se e
somente se tal nome não pertence ao seu suporte. Entretanto, a Definição 11 (Equação
2.20) não é inteiramente válida construtivamente, justamente porque estamos utilizando a
noção de algum suporte, ao invés de menor suporte, que não é único. Isto acarreta dois
problemas: (1) a implicação se a#x então a /∈ Sx para x ∈ X, tal que X é um conjunto
nominal, não é valida, porque o suporte Sx não é único; (2) garantir a preservação da
propriedade de equivariância para frescor, isto é, para x ∈ X, tal que X é um conjunto
nominal, e uma permutação qualquer p:

a#x → (p • a)#(p • x) (4.1)

Entretanto essa propriedade falha para algum suporte (não único), pois para qualquer
permutação p nem é sempre verdade que se a /∈ Sx então (p • a) /∈ Sp•x. O primeiro
problema, infelizmente, não é possível resolver, pois, como foi discutido Sx não é único,
entretanto, para o segundo é proposto em (28) a seguinte definição alternativa de frescor
que preserva a propriedade de equivariância:
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Definição 18 (Frescor (28)). Dado x ∈ X, tal que X é um conjunto nominal, um nome
a ∈ A é fresco em x se existe b ∈ A tal que b /∈ Sx e (a b) • x = x.

Um registro dependente com dois argumentos é utilizado em (28), denotado por
# a x, isto é o nome a é fresco em x, e três campos de modo a representar frescor. O
primeiro é precisamente o nome b, o segundo uma prova de que b /∈ Sx e o terceiro campo
a prova da equivalência (a b) • x = x. Na formalização optamos pela seguinte definição,
semelhante à definição informal acima:

Definition fresh `{Nominal X} (a: name) (x: X): Prop :=

∃(b: name), b ∉ (support x) ∧ ⟨a,b⟩ • x ≡@{X} x.

Infix "#" := fresh.

Código 4.7 – Operador de frescor para qualquer conjunto nominal X.

onde denotaremos por a#[x, y, . . . , z] a conjunção de frescores a#x ∧ a#y ∧ . . . ∧ a#z.
Se tivéssemos seguido os passos de (28), definindo frescor como um registro dependente
em Set, logo esbarraríamos em problemas, pois alguns conectivos lógicos, como o se e
somente se (↔), aceitam apenas proposições como argumento. Isso ocorre devido a uma
característica de como a hierarquia do universo de tipos é estruturada em Coq: mais
abaixo na hierarquia, temos duas famílias de tipos {Set, Prop} ∈ Type para representar
programas (computação) e provas (proposições), respectivamente, diferentemente do que
ocorre em Agda aonde existe apenas Set. Além disso, apenas trocar de Set para Prop

não seria suficiente, dado que os termos em Set são “informativos” enquanto os em Prop

não são. Isto é, dois programas, com a mesma assinatura podem possuir comportamentos
diferentes, por exemplo, duas implementações diferentes da mesma função. Duas provas
da mesma proposição têm a mesma informação, isto é, a proposição é válida naquele
sistema formal, dessa forma, podemos considerar duas provas da mesma proposição como
iguais, o que é conhecido como irrelevância de prova (68). A irrelevância de provas não é
demonstrável em Coq, mas é consistente com sua lógica, podendo ser adicionada como
axioma. Por isso, os termos em Prop são apagados após a verificação de tipagem e extração
de código, restando apenas a informação de tipo (69). Com isso não seria possível analisar
os campos do registro.

A definição acima é desnecessariamente rígida em relação à existência do nome b.
Isto é, tendo a#x como hipótese, temos apenas algum nome b fresco para x. Entretanto,
ao longo do desenvolvimento de algumas provas, o frescor (freshness) de b não é forte o
suficiente, pois está atrelado apenas ao nome b. Nestes casos, precisamos que seja verdade
para qualquer nome que não esteja no suporte, a questão é como utilizar essa informação
na prova. Esta equivalência, entre algum nome e qualquer nome em relação à definição de
frescor é dado pelo teorema some/any (24, 28):
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Definition fresh_a `{Nominal X} (a: name) (x: X): Prop :=

∀(b: name), b ∉ support x → ⟨a,b⟩ • x ≡@{X} x.

Infix "#ₐ" := fresh_a.

Lemma some_any_iff `{Nominal X} (a: name) (x: X): a # x ↔ a #ₐ x.

Código 4.8 – Definição equivalente de frescor e especificação do lema some/any.

Dessa forma temos duas definições correspondentes de frescor. A possibilidade de
trocar entre algum e qualquer oferece bastante liberdade para o desenvolvimento, pois
para mostrar que certa propriedade é válida para qualquer nome (co-finito) fresco, basta
mostrar para apenas um nome e vice-versa.

Um dos requisitos para a nova definição de suporte é a preservação parcial da
Equação 2.20 e da Definição 4.1, como discutido no início da seção. Recapitulando: (1)
equivalência entre frescor e suporte, i.e., a#x ↔ a /∈ Sx e (2) equivariância para frescor,
i.e., ∀p, a#x → (p • a)#(p • x). Para (1) não conseguimos mostrar que a#x → a /∈ Sx pois
Sx não é único, mas a implicação contrária ainda é valida, pois, dado que um nome não
pertença ao suporte, conseguimos mostrar que este é fresco:

Lemma support_fresh `{Nominal X} (a: name) (x: X): a ∉ support x → a # x.

Para (2) precisamos antes de um lema equivalente a support_spec (Código 4.6), definido
na Seção 4.3.2, mas utilizando frescor ao invés de suporte.

Lemma fresh_fixpoint `{Nominal X} (a b: name) (x: X):

a # x → b # x → ⟨a,b⟩ • x ≡ x.

Finalmente podemos mostrar que frescor é equivariante, diferentemente do suporte:

Lemma fresh_equivariant `{Nominal X} (p: perm) (a: name) (x: X):

a # x → (p • a) # (p • x).

O lema fresh_fixpoit merece um comentário extra, pois sua demonstração exem-
plifica um padrão recorrente durante o desenvolvimento de provas que envolvem su-
porte e frescor. No caso da teoria nominal clássica (24), como temos a equivalência
a /∈ support x ↔ a#x, podemos mostrar facilmente propriedades com hipóteses de frescor
utilizando sua contrapartida contendo hipóteses relacionadas a suporte, como no caso
do fresh_fixpoint e support_spec em Nominal (Código 4.6), na Seção 4.3.2. Isto é inte-
ressante, pois, como observado pelo autor desse trabalho, durante o desenvolvimento do
projeto, em sua maioria as provas envolvendo suporte são mais simples daquelas com
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frescor, já que boa parte das definições são estabelecidas por suporte. Como já foi discutido
anteriormente, a implicação a#x → a /∈ support x não pode ser demonstrada, já que a
noção de menor suporte não é construtivo, e no caso de algum suporte Sx a implicação
não pode ser definida. Todavia, ainda podemos utilizar propriedades definidas por suporte
para demonstrar outras propriedades com hipóteses de frescor, sem recorrer à implicação
anterior. Exemplificaremos por meio do lema abaixo:

Lema 3 (Ponto fixo para frescor). Seja X um conjunto nominal. Para todo a b ∈ A e
x ∈ X, com a#x e b#x, temos:

(a b) • x ≡ x

Demonstração. Verificamos dois casos: se a = b ou a 6= b. O primeiro caso, a = b, é trivial,
então analisaremos apenas a 6= b. Pela definição de frescor, dado Sx algum suporte de x

existem q, k ∈ A tais que, q, k /∈ Sx e fixam x com as permutações (a q) e (b k), isto é,
(a q) • x ≡ x e (b k) • x ≡ x. Devido à introdução de novos nomes, precisamos fazer mais
análises de casos: se q = a, q = b, k = a, k = b e k = q. Como a demonstração é semelhante
entre a maioria deles, focaremos apenas no caso em que todas as variáveis diferem entre si.
Utilizamos o Lema 2(III) e expandimos a permutação, (a b) para (a q)◦(q b)◦(a q), obtendo:
((a q)◦ (q b)◦ (a q))•x ≡ x. Realizamos uma nova expansão de (q b), em (a p)◦ (q b)◦ (a p),
para (q k) ◦ (k b) ◦ (q k), resultando em: ((a q) ◦ (q k) ◦ (k b) ◦ (q k) ◦ (a q)) • x ≡ x. Em
seguida realizamos a seguinte cadeia de reescrita:

((a q) ◦ (q k) ◦ (k b) ◦ (q k) ◦ (a q)) • x ≡ x

(a q) • (p k) • (k b) • (q k) • (a q) • x ≡ x gact_compat (Código 4.5)

(a q) • (q k) • (k b) • (q k) • x ≡ x (a q) • x ≡ x

(a q) • (q k) • (k b) • x ≡ x support_spec (Código 4.6)

(a q) • (q k) • x ≡ x (k b) • x ≡ x

(a q) • x ≡ x support_spec (Código 4.6)

x ≡ x (a q) • x ≡ x

Obtemos uma prova, partindo de hipóteses contendo frescor, utilizando outra prova com
suporte, como queríamos demonstrar.

4.3.4 Funções suportadas

Diferentemente das instâncias nominais apresentadas na Seção 4.3.2.1, a demonstra-
ção para o conjunto de funções é mais complexo. Seguindo o protocolo para demonstração
de instâncias nominais, o primeiro passo é apresentar uma instância de ação de permutação
(•f) para funções, utilizando notação de funções anônimas, com X e Y sendo conjuntos
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de permutação:

•f : (p×X → Y ) → (X → Y )

(p •f f)(x) = p • f(−p • x) (4.2)

A ação de grupo para funções é definida desta maneira de modo a preservar a propriedade
de equivariância, isto é, pensando em funções como o par ordenado, onde A e B são
conjuntos de permutação:

∀a ∈ A, b ∈ B, (a, b) ∈ f → (p • a, p • b) ∈ (p •f f)

Então, podemos mostrar que f preserva a propriedade de equivariância, dado a ação de
permutação para funções definida na Equação 4.2:

(p •f f)(p • a) =

= p • f(p−1 • (p • a)) Definição •f (4.2)

= p • f((p ◦ p−1) • a)) gact_compat (Código 4.5)

= p • f(ε • a)) grp_right_inv (Código 3.1)

= p • f(a) gact_id (Código 4.5)

= p • b Hipótese (a, b) ∈ f

Intuitivamente p • f preserva o mapeamento de f nos conjuntos A e B após a aplicação
da permutação.

Definida a ação, temos que verificar se esta respeita as propriedades de ação de
grupo. Focaremos apenas em algumas propriedades de funções suportadas, para fim
de discussão de dois pontos importantes na formalização: a necessidade do axioma da
extensionalidade funcional quando não utilizamos setoids, e a noção de funções respeitosas.

O primeiro ponto é pertinente a propriedade gact_id (Código 4.5) para funções,
módulo igualdade sintática (=). Para demonstrá-la teríamos a seguinte cadeia de reescritas
para f : X → Y , para X e Y tipos de permutação:

ε •f f = f

λx.(ε • (f(−ε • x))) = f

λx.(ε • (f(ε • x))) = f ε ≡ −ε (4.3)

λx.(ε • f(x)) = f ∀x ∈ X, ε • x ≡ x (4.4)

λx.(f(x)) = f ∀y ∈ Y, ε • y ≡ y (4.5)

f = f η redução

onde as condições laterais nas equações 4.3, 4.4 e 4.5 são propriedades, respectivamente, da
classe Group (Código 3.1) e dos tipos X e Y . Entretanto, o Coq apenas permite reescrever
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subtermos no escopo de certos ligantes, como no caso do operador λ (funções), ∃ e ∀,
desde que seja “seguro” como definido em (44,70), onde propriedades de respeitabilidade
devem ser demonstradas. No caso de funções, para reescritas como nos passos (4.4) e (4.5),
devemos mostrar que a reescrita preserva a equivalência ponto a ponto (70), correspondente
a seguinte instância de Proper:

Proper (pointwise_relation X (≡@{Y}) ==> eq ==> impl) eq.

Abrindo as definições e simplificando os termos obtemos:

∀ (f g: X → Y), (∀ x: X, f x ≡@{Y} g x) → (f = g)

sendo exatamente a definição de extensionalidade funcional. O axioma é consistente com
o Cálculo de Construções (Co)Indutivas, contudo queremos manter o desenvolvimento
construtivo, portanto evitamos a adição de axiomas extras. Logo, não é possível definir
o conjunto nominal de funções, módulo igualdade sintática, sem assumir o axioma da
extensionalidade, tornando a formalização não construtiva. Todavia, através de setoids,
podemos recuperar a extensionalidade funcional em uma teoria intensional construtiva,
como a do Coq.

O segundo ponto é em relação ao uso de setoids e seu impacto no conjunto
nominal de funções. Como visto anteriormente, o desenvolvimento livre de axiomas não
seria possível sem o uso de setoids. Dessa forma, toda hierarquia foi moldada à não
depender de uma relação de equivalência específica, como a sintática. Infelizmente isso
incapacita as táticas de reescrita do Coq, obrigando-nos a incluir, em todas as classes,
propriedades de respeitabilidade. Dessa forma, temos que garantir que o conjunto nominal
de funções seja formado apenas por funções respeitosas, pois tais funções devem respeitar
as equivalências de seus domínios e contradomínios. Então, em um primeiro momento,
definimos o subconjunto de funções respeitosas, utilizando uma solução proposta pelo
projeto Iris3, um framework de verificação de programas concorrentes através de lógica
de separação (71, 72). Nesse caso, define-se um registro que contem uma função (f_car_p)
associada a um certificado de respeitabilidade (f_proper):

Context (A B: Type) `{Perm A, Perm B}.

Record FunProper: Type := mkFunProper {

f_car_p :> A → B;

f_proper: Proper ((≡@{A}) ⇒ (≡@{B})) f_car_p

}.

Notation "A →ₚ B" := (FunProper A B).

Notation "'λp' x .. y , t" := (* ... *)

3 <https://iris-project.org/>

https://iris-project.org/
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seguido da definição do conjunto de funções suportadas, similar a funções respeitosas:

Context (X Y: Type) `{Nominal X, Nominal Y}.

Record FunSupp: Type := mkFunSupp {

f_car :> X →ₚ Y;

f_supp: nameset;

f_supp_spec: ∀(a b: name), a ∉ f_supp → b ∉ f_supp →

∀(x: X), (⟨a,b⟩ • (f_car (⟨a,b⟩ • x))) ≡@{Y} f_car x

}.

Notation " A '→ₛ' B " := (FunSupp A B).

Notation "'λₛ' x .. y , t" := (* ... *)

A coerção, tanto em f_car quanto em f_car_p, e as notações fornecem uma camada de
abstração, pois mesmo sendo registros, podemos utilizar as definições como se fossem
funções. Note que em FunSupp, o conjunto de funções suportadas, definimos os campos
f_supp e f_supp_spec para, respectivamente, o suporte da função e um certificado de
suporte. Isso se deve ao fato de que nem toda função possui um suporte. Portanto, no
ato da definição de uma função suportada o usuário deve especificar e provar o suporte.
Em relação ao certificado do suporte (f_supp_spec), veja que ⟨a,b⟩ • (f_car (⟨a,b⟩ •

x)) é justamente a definição de ação de permutação para funções, especificada por swap,
aproveitando-se do fato de que ⟨a,b⟩ ≡ -⟨a,b⟩, para quaisquer nomes a e b (Lema 2(IV)).

Infelizmente, essa hierarquia de funções respeitosas e funções suportadas sofre dos
mesmos problemas da hierarquia entre ação de grupo e tipos de permutação, discutidos na
Seção 4.3.1. Em certos casos, o assistente não consegue encontrar instâncias de FunProper

para realizar a reescrita. A solução foi a mesma empregada no problema anterior, unir as
duas classes em uma:

Context (X Y: Type) `{Nominal X, Nominal Y}.

Record FunSupp: Type := mkFunSupp {

f_car :> X → Y;

f_supp: nameset;

f_proper: Proper ((≡@{X}) ⇒ (≡@{Y})) f_car;

f_supp_spec: ∀(a b: name), a ∉ f_supp → b ∉ f_supp →

∀(x: X), (⟨a,b⟩ • (f_car (⟨a,b⟩ • x))) ≡@{Y} f_car x

}.

Código 4.9 – Implementação de funções suportadas utilizando registros.

A relação de equivalência, extensionalidade funcional através de setoids, e ação de permu-
tações são definidas como:
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Context (X Y: Type) `{Nominal X, Nominal Y}.

Instance: Equiv (X →ₛ Y) := λ (f g: X →ₛ Y), ∀ (x: X), f x ≡@{Y} g x.

#[refine] Instance fun_supp_action: PermAction (X →ₛ Y) :=

λ(p: perm) (f: X →ₛ Y), (λₛ (x: X), p • f(-p • x)).

Proof. (* ... *) Defined.

Gostariamos de destacar dois detalhes da instância PermAction (Código 4.5) acima. (1) É
necessário especificar o suporte e provar as propriedades f_proper e f_supp_spec no ato
da definição da função suportada (λₛ). Contudo, veja que essas informações não foram
fornecidas na definição (λₛ (x: X), p • f(-p • x)), pois utilizamos a notação #[refine],
gerando buracos no termo. Para completar os buracos, o Coq gera obrigações de prova
para cada buraco, que devem ser completos com provas, construídas utilizando táticas. (2)
O motor de provas (proof engine) do Coq gera, por padrão, termos opacos e como estamos
definindo um termo em que temos interesse sobre seu formato, finalizamos a prova com o
vernacular Defined, obtendo um termo de prova transparente.

A partir deste ponto, mostrar que o conjunto de funções respeitosas suportadas
(FunSupp) formam um conjunto nominal é trivial, e segue o mesmo protocolo de outras
instâncias, com uma diferença para a instância Support:

Context (X Y: Type) `{Nominal X, Nominal Y}.

Instance: PermT (X →ₛ Y). Proof. (* ... *) Qed.

Instance: Support (X →ₛ Y) := λ fs, f_supp fs.

Instance: Nominal (X →ₛ Y). Proof. (* ... *) Qed.

Por fim, como o suporte já está definido no registro FunSupp, a instância canônica Support

apenas retorna o valor do campo f_supp, como pode ser constatado a cima.

4.3.5 Alfa equivalência e Abstração de nomes

A abstração de nomes possibilita definirmos, para qualquer conjunto nominal, a
noção de ligação de nome, induzindo a noção de α-equivalência, onde termos α-equivalentes
diferem apenas nos nomes ligados. Porém, antes da noção de abstração de nomes, precisamos
de uma definição generalizada de α-equivalência para qualquer conjunto nominal.

Assim como na definição de frescor, e também pelos mesmos motivos discutidos na
Seção 4.3.3, seguimos um caminho diferente de (28) na especificação de α-equivalência.
Definimos como uma classe Equiv para o par (name * X), tal que X é um conjunto nominal:
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Instance alpha_equiv_e `{Nominal X}: Equiv (name * X) | 0 :=

λ '(a,x) '(b,y), ∃ (c: name), c #[a, b, x, y] ∧ ⟨c,a⟩ • x ≡@{X} ⟨c,b⟩ • y.

Infix "≈α" := (alpha_equiv_e).

Código 4.10 – Definição de α-equivalência como uma instância da classe Equiv para o par
name * X.

Dessa forma, dois termos são α-equivalentes (a,x) ≈α (b,y) se, existe um nome fresco c,
a substituição por permutação de c por a ou b, em seus respectivos termos pares, x ou y,
obtemos o mesmo termo, módulo equivalência ≡@{X}.

Existe uma definição equivalente a alpha_equiv_e, seguindo a dualidade ∃ e ∀
estabelecida anteriormente para frescor:

Instance alpha_equiv_a `{Nominal X}: Equiv (name * X) | 1 :=

λ '(a,x) '(b,y), ∀ (c: name), c #[a, b, x, y] → ⟨c,a⟩ • x ≡@{X} ⟨c,b⟩ • y.

Infix "≈αₐ" := (alpha_equiv_a).

Lemma alpha_some_any `{Nominal X} (a b: name) (x y: X):

(a, x) ≈α (b, y) ↔ (a, x) ≈αₐ (b, y).

Código 4.11 – Definição alternativa de α-equivalência, com prova de equivalência
some/any.

Os benefícios da dupla definição são os mesmos do frescor: podemos mostrar a α-equivalên-
cia para qualquer nome fresco c apresentando apenas um único nome fresco. Um detalhe
técnico das definições diz respeito a classes de tipos. Como dito anteriormente (Seção 3.2),
em Coq é permitido diversas instâncias da mesma classe para um mesmo tipo, como no
caso de alpha_equiv_e e alpha_equiv_a para o tipo (name * X). Na procura de instâncias
Equiv (name * X), o assistente aplica heurísticas, pois eventualmente, terá que escolher
entre as duas. Entretanto, é possível estabelecer uma ordem de prioridade de instanciação
indicada pelos números após o tipo, Equiv (name * X) | 0 para alpha_equiv_e e Equiv

(name * X) | 1 para alpha_equiv_a, de tal forma que o menor número tem prioridade
sobre o maior número. Portanto, durante o desenvolvimento a equivalência alpha_equiv_e

será utilizada por padrão, exceto se especificado diretamente a equivalência alpha_equiv_a.
A seguir apresentamos algumas propriedades da relação de α-equivalência.

• Ambas as relações (≈α) e (≈αₐ) são relações de equivalência. Podemos obter uma
propriedade a partir da outra através do lema alpha_some_any.

Instance alpha_equivalence_e: Equivalence (≈α).

Instance alpha_equivalence_a: Equivalence (≈αₐ).
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• Dado um termo qualquer, o lema alpha_rename mostra que podemos obter qualquer
outro termo na classe de α-equivalência através de uma única ação de permutação:

Lemma alpha_rename `{Nominal X} (a b: name) (x: X):

b#x → (a,x) ≈α (b, ⟨a,b⟩ • x).

Código 4.12 – Especificação do lema de α renomeamento.

• O lema alpha_inv_iff é uma propriedade de inversão da relação (≈α).

Lemma alpha_inv_iff `{Nominal X} (a b: name) (x y: X):

(a,x) ≈α (b,y) ↔ (a = b ∧ x ≡ y) ∨ (a#[b,y] ∧ x ≡ ⟨a,b⟩ • y).

Código 4.13 – Especificação da propriedade de inversão para α-equivalência.

Isto é, se (a,x) ≈α (b,y) então temos dois casos: (1) ambos os membros do par são
iguais, ou (2) os nomes são suficientemente frescos entre si, o caso b#[a,x] pode ser
obtido pela simetria da relação, e os termos se diferenciam apenas pelo nome da
variável ligada.

• A propriedade abaixo é um corolário da equivalência anterior:

Corollary alpha_inv_name_equiv_iff `{Nominal X} (a: name) (x y: X):

(a, x) ≈α (a, y) ↔ x ≡ y.

Por fim, mostramos que a relação de α-equivalência apresentada é uma relação
equivariante:

Lemma alpha_equivar `{Nominal X} (p: perm) (a b: name) (x y: X):

(a,x) ≈α (b,y) → (p • a, p • x) ≈α (p • b, p • y).

Lema 4 (α-equivalência equivariante). A relação (∼α) é equivariante. Ou seja, dados
(a, x) e (b, y) ∈ A×X, sendo X um conjunto de nominal, se (a, x) ∼α (b, y) temos então,
para qualquer permutação p:

(p • a, p • x) ∼α (p • b, p • y)

Demonstração. Utilizando o lema de inversão alpha_inv_iff (Código 4.13), mostrar que
(p • a, p • x) ∼α (p • b, p • y) é equivalente a mostrar um dos seguintes casos e subcasos:
p•a = p•b (1.1) e p•x ≡ p•y (1.2) ou (p•a)#(p•b, p•y) (2.1) e p•x ≡ (p•a, p•b)•p•y
(2.2). A escolha dependerá da hipótese, pois pelo mesmo lema de inversão na hipótese
(a, x) ∼α (b, y) obtemos dois casos com as seguintes hipóteses extras, respectivamente:
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• a = b e x ≡ y: Temos que p • a = p • b e p • x ≡ p • y, suficiente para mostrar (1.1) e
(1.2).

• a#b, a#y e x ≡ (a, b) • y: Pela equivariância do frescor, temos (p • a)#(p • b) e
(p • a)#(p • y). Por fresh_prod_iff, obtemos (p • a)#(p • b, p • y), exatamente (2.1).
Para (2.2), como x ≡ (a, b) • y, temos (p •x) ≡ p • ((a, b) • y), e pela distributividade
da permutação com swap (Lema 2(II)) obtemos p • x ≡ (p • a, p • b) • p • y.

Com a relação de α-equivalência podemos definir o conjunto nominal de abstração
de nomes. A abstração é formada pelo par A×X, módulo ∼α, em que X é um conjunto
nominal. De modo a ocultar a implementação, colocamos o par dentro de um registro com
uma única projeção/coerção:

Record NameAbstraction `{Nominal X} := mkAbstraction { abs :> (name * X) }.

Notation " '⟦A⟧' X " := (NameAbstraction X).

Notation " [ a ] x " := ({| abs := (a,x) |}).

Código 4.14 – Definição da abstração de nomes, como uma abstração do par name * X,
especificada por meio de registro.

Denotamos por ⟦A⟧X o conjunto de abstração de nomes para X e [a]x a classe de equivalência
do par (a,x). Utilizando o lema alpha_rename (Código 4.12), podemos facilmente mostrar
que o termo [a]x realmente representa a classe de α-equivalência de x ∈ X para variável
a ligada, isto é, dado um nome b fresco qualquer, [a]x é equivalente a [b](⟨a,b⟩ • x),
onde fazemos a substituição de a por b em x através da ação de permutação:

Lemma name_abstraction_rename `{Nominal X} (a b: name) (x: X):

b#x → [a]x ≡ [b](⟨a,b⟩ • x).

Proof. apply alpha_rename. Qed.

O conjunto de abstrações de nomes é definido módulo ∼α e por ser uma relação
equivariante (Lema 4) podemos mostrar que ⟦A⟧X é um conjunto nominal (24), com a
seguinte ação de permutação e suporte:

Instance name_abstraction_action `{Nominal X}: PermAction ⟦A⟧X :=

λ p a, mkAbstraction (p • (fst a), p • (snd a)).

Instance name_abstraction_support `{Nominal X}: Support ⟦A⟧X :=

λ a, support (abs a).



Capítulo 4. Formalizações de conjuntos nominais 53

Isto é, a ação de permutação em [a]x ∈ JAKX é definida pela propagação da ação de
permutação nos membros do par: p • [a]x = [p • a](p • x). O suporte é a união dos suportes
dos membros, em outras palavras, S[a]x = Sa ∪ Sx. As definições acima são construídas
em cima da implementação de abstração de nomes. As seguintes igualdades abstraem os
detalhes de implementação de abstração de nomes, simplificando as definições:

Lemma nabs_action `{Nominal X} p a (x: X): p • [a]x = [p • a](p • x).

Lemma nabs_support `{Nominal X} a (x: X): support [a]x = support a ∪ support x.

Por fim, mostramos que o conjunto de abstração de nomes forma um conjunto
nominal. Para isso precisamos mostrar primeiro que abstração de nomes é um conjunto
de permutação. Com o intuito de ilustração, conduziremos a demonstração de ambas
propriedades, assim como foi feito no assistente de prova (Apêndice B).

Lema 5. Seja X um conjunto de permutação PermT X (Código 4.5), módulo ≡X , isto é,
uma equivalência em X. O conjunto de abstração de nomes JAKX forma um conjunto de
permutação (PermT ⟦A⟧X), módulo ∼α, com a seguinte ação de permutação, com p sendo
uma permutação:

p • [a]x = [p • a](p • x).

Demonstração. Pela definição de conjunto de permutação (Código 4.5) temos que mostrar:
(1) ∼α é uma equivalência, (2) a ação de permutação definida acima é respeitosa, ou seja,
respeita as equivalências do domínio e do contra-domínio, (3) ação vazia à esquerda e (4)
a compatibilidade da ação (•) com a composição de permutações (◦).

1. Lema alpha_equivalence_e (Código 4.10), demonstrado no início da seção.

2. Respeitabilidade da ação de permutação é equivalente a mostrar:

∀(p, q ∈ PA) (x, y ∈ JAKX), p ≡P q → x ∼α y → p • x ∼α q • y

em que ≡P é a equivalência para permutações (perm_equiv), definido na Seção 4.1.
Sejam p e q permutações, tal que p ≡P q (H1), e [a]x e [b]y ∈ JAKX, tal que
[a]x ∼α [b]y (H2∃). Queremos mostrar que p • [a]x ∼α q • [b]y. Reescrevendo a
definição de ação de permutação para conjunto de abstração de nomes obtemos:
[p•a](p•x) ∼α [q • b](q •y). Por definição, abstração de nomes é formado por um par
[a]x = (a, x) ∈ (A, X), então temos que mostrar (p • a, p • x) ∼α (q • b, q • y). Pela
definição de ∼α (alpha_equiv_e), precisamos mostrar que existe c ∈ A, de forma
que c é fresco nos suportes Sp•a, Sq•b, Sp•x e Sq•y (2.1) e a correspondência (2.2):

(c (p • a)) • (p • x) ≡X (c (q • b)) • (q • y)
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Podemos escolher um w qualquer, tal que, além dos suportes acima, também é fresco
nos suportes de todas variáveis introduzidas até agora: p, q, a, b, x e y. Portanto
(2.1) é trivial. Como w é suficientemente fresco, podemos mostrar que p • w = w e
q • w = w, pelo Lema 2(VII), pois w#p e w#q. Então realizamos a seguinte cadeia
de reescrita:

(w (p • a)) • p • x ≡X (w (q • b)) • q • y

((p • w) (p • a)) • p • x ≡X (w (q • b)) • q • y p • w = w

((p • w) (p • a)) • p • x ≡X ((q • w) (q • b)) • q • y q • w = w

(p ◦ ((p • w) (p • a))) • x ≡X (q ◦ ((q • w) (q • b)) • y gact_compat (Código 4.5)

((w a) ◦ p) • x ≡X ((w b) ◦ q) • y Lema 2(I)

p • (w a) • x ≡X q • (w b) • y gact_compat (Código 4.5)

p • (w a) • x ≡X p • (w b) • y (H1)

Pela injetividade da permutação (Lema 2(VIII)) resta mostrar que (w a) • x ≡X

(w b) • y. A relação ∼α em (H2∃) está definida apenas para um nome (alpha_ c

equiv_e): ∃c, c#[a, b, x, y] ∧ (c a) • x ≡X (c b) • y. Portanto, aplicamos o lema
alpha_some_any (Código 4.11) em (H2) de modo a obter sua versão para qualquer
nome: ∀c, c#[a, b, x, y] → (c a) • x ≡X (c b) • y (H2∀). Como w é suficientemente
fresco, por (H2∀) concluímos que: (w a) • x ≡X (w b) • y.

3. Ação vazia à esquerda para abstração de nomes, isto é, queremos mostrar que:

∀x ∈ JAKX, ε • x ∼α x

Seja [a]x ∈ JAKX, pela definição de ação temos: ε • [a]x = [ε • a](ε • x), ou seja,
queremos mostrar que [ε • a](ε • x) ∼α x. Pelo lema alpha_some_any (Código 4.11),
temos: [ε•a](ε•x) ∼α∀ x, isto é, ∀c, c#[a, x, ε•a, ε•x] → (c (ε•a))•(ε•x) ≡X (c a)•x.
Então, seja w ∈ A, tal que w#[a, x, ε • a, ε • x]:

(w (ε • a)) • (ε • x) ≡X (w a) • x

(w a) • (ε • x) ≡X (w a) • x gact_id (Código 4.5)

(w a) • x ≡X (w a) • x gact_id (Código 4.5)

É importante ressaltar que, tais reescritas são possíveis pois mostramos que o
conjunto de nomes é um conjunto de permutação e que a ação de permutação em X

é respeitosa com as equivalências do domínio e contradomínio.

4. Compatibilidade da ação de permutação com a composição de permutações: para
quaisquer permutações p e q

∀x ∈ JAKX, p • q • x ∼α (q ◦ p) • x
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A demonstração é como (3), com exceção do passo de reescrita. Seja [a]x ∈ JAKX e
w#[p • q • a, (q ◦ p) • a, p • q • x, (q ◦ p) • x], temos:

(w (p • q • a)) • (p • q • x) ≡X (w ((q ◦ p) • a)) • ((q ◦ p) • x)

(w (p • q • a)) • (p • q • x) ≡X (w (p • q • a)) • ((q ◦ p) • x) gact_compat (Código 4.5)

(w (p • q • a)) • (p • q • x) ≡X (w (p • q • a)) • (p • q • x) gact_compat (Código 4.5)

Teorema 1. Seja X um conjunto nominal, módulo ≡X . O conjunto abstração de nomes
JAKX é um conjunto nominal, módulo ∼α.

Demonstração. Conjunto nominal é um conjunto de permutação com algum suporte,
tal que para quaisquer nomes c e b ∈ A:

∀x ∈ JAKX, b /∈ Sx ∧ c /∈ Sx → (c b) • x ∼α x

Pelo Lema 5, temos que JAKX é um conjunto de permutação, pois X ser um conjunto
nominal implica que X é um conjunto de permutação. Sejam [a]x ∈ JAKX, para x ∈ X,
com b e c ∈ A, tal que b /∈ S[a]x e c /∈ S[a]x. Queremos mostrar que (b c) • [a]x ∼α [a]x.
Fazemos a análise para os seguintes casos: a = b, a = c e b = c. Das oito possibilidades,
três são incongruentes, isto é, temos hipóteses z 6= z, para z ∈ {a, b, c}. Para os casos:
a = b = c e a 6= b ∧ a 6= c ∧ b = c as provas são idênticas, então faremos apenas para o
segundo caso:

• a 6= b ∧ a 6= c ∧ b = c. Substituindo b por c temos: a 6= c e c /∈ S[a]x:

(c c) • [a]x ∼α [a]x

[a]x ∼α [a]x Lema 2(VI)

Os casos a = b ∧ a 6= c ∧ b 6= c e a 6= b ∧ a = c ∧ b 6= c também possuem provas iguais,
demonstraremos apenas para o primeiro:

• a = b ∧ a 6= c ∧ b 6= c. Substituindo b por a temos: a 6= c e a /∈ S[a]x ∧ c /∈ S[a]x. Pela
definição de suporte para abstração de nomes (nabs_support): S[a]x = Sa ∪ Sx, com
isso a /∈ Sa ∪ Sx. Como ∀a ∈ A, Sa = {a} temos: a /∈ {a} ∪ Sx, o que é uma hipótese
falsa e portanto não é um caso válido.

Por último, o caso em que todas as variáveis diferem:

• a 6= b ∧ a 6= c ∧ b 6= c. Pela definição de ∼α e suporte para abstração de nomes,
mostrar que [(b c) • a]((b c) • x) ∼α [a]x é equivalente à:

∃w ∈ A, w#[a, x, (b c) • a, (b c) • x] ∧ (w ((b c) • a)) • (b c) • x ≡X (w a) • x
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Como sempre podemos escolher um nome suficientemente fresco, seja z ∈ A, tal que,
z#[a, x, (b c) • a, (b c) • x]. Nos resta mostrar, sabendo que b, c /∈ S[a]x:

(z ((b c) • a)) • (b c) • x ≡X (z a) • x

(z ((b c) • a)) • x ≡X (z a) • x Lema 2(V)

(z a) • x ≡X (z a) • x Lema 2(V)
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5 Conclusões e Perspectivas Futuras

Apresentamos nesta dissertação uma formalização em progresso de conjuntos
nominais no assistente de provas Coq. Obtivemos provas mais sucintas, comparado com
a formalização de Choudhury (73), com algumas sendo uma transcrição passo a passo
de sua contrapartida informal. Tudo isso graças a uma especificação da teoria nominal
através de classes de tipos associado ao mecanismo de reescrita generalizada do Coq.

Para obtenção de uma biblioteca automatizada quatro passos são fundamentais:
(1) formalização de conjuntos nominais; (2) formalização da abstração de nomes; (3)
formalização de funções suportadas; (4) derivação do princípio de indução/recursão α-
estrutural. O trabalho, em seu estado atual, apresentou soluções para os passos 1, 2 e 3. As
etapas 1 e 2 tornam disponíveis para o usuário um conjunto de propriedades e lemas úteis
no desenvolvimento de formalizações com estruturas ligantes ao apresentar uma instância
nominal para qualquer tipo indutivo, a partir de uma definição de ação de permutação
e suporte. Para solução de (1), apresentamos as três classes de tipos Group (Código 3.1),
PermT (Código 4.5) e Nominal (Código 4.6), respectivamente, para representar grupos, tipos
de permutação e conjuntos nominais (Seção 4.3.2). Inicialmente, PermT era a especialização
de uma terceira classe genérica de ação de grupo (GAct, Código 4.4), onde o grupo era o
de permutação (Perm, Código 4.1). Devido a limitações do assistente fundimos as classes
GAct e Perm em PermT, uma classe de ação de permutação. Apresentamos também duas
definições de frescor (Seção 4.3.3), equivalentes ao quantificador de frescor nominal ( N) de
(8, 24). Mesmo que menos práticas no uso, ambas as definições, aliadas ao lema some/any,
são tão expressivas quanto o quantificador Nno tratamento de frescor. Para a solução (2)
apresentamos duas definições de α-equivalência e a definição de abstração de nomes (Seção
4.3.5). Temos duas definições de α-equivalência pelo mesmo motivo do frescor, pois, em
(8,24), a equivalência é apresentada utilizando o quantificador de frescor N. Na etapa (3)
especificamos uma definição de funções suportadas e sua formalização (Seção 4.3.4). A
definição deste conjunto foi o principal fator que determinou o uso de setoids por todo o
desenvolvimento, justamente por não ser possível defini-lo construtivamente considerando
a igualdade sintática como relação de equivalência, isto é, sem a adição de axiomas extras a
lógica do assistente. Pelo uso de setoids, funções suportadas foram definidas no subconjunto
de funções respeitosas, ou seja, aquelas que respeitam as equivalências do domínio e contra
domínio. Por isso, no estado atual do desenvolvimento, defini-las é um processo laborioso
e manual da parte do usuário, sendo necessário conhecer os detalhes de implementação.
O proposto era o usuário conseguir definir uma função suportada, assim como qualquer
outra função do Coq, onde seria necessário apenas apresentar um suporte e a biblioteca
seria responsável por todo boilerplate associado à construção da função suportada.
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Para a etapa 4, a derivação do princípio de indução/recursão α-estrutural, temos
a infraestrutura mínima necessária, isto é, a abstração de nomes e funções suportadas.
Existem duas abordagens possíveis de implementação: utilizando teoria de categorias (24)
ou sintaxe abstrata nominal (23, 74). Teoria de categorias voltou a ser uma possibilidade,
pois, nas últimas versões do assistente (8.15), a biblioteca (66) passou por atualizações e
simplificação, mantendo apenas a formalização de categorias pequenas, com isso removendo
inconsistências anteriores. Entretanto, utilizando sintaxe abstrata nominal, a integração
com os trabalhos desenvolvidos por (75–77) seria mais direta. Além disso, a representação
da assinatura nominal (23, 74, 76) é semelhante aos tipos indutivos do Coq (13, 78), com a
diferença de que a assinatura nominal possui um termo para representar estruturas ligantes.
Uma implementação do princípio de indução/recursão α-estrutural para o Cálculo λ pode
ser feita como um estudo de caso na investigação de um desenvolvimento de um sistema de
derivação automático do princípio, para qualquer assinatura abstrata nominal. Para isso
será preciso avaliar as opções de metaprogramação do assistente Coq, que tem recebido
diversos desenvolvimentos nos últimos anos, dentre eles podemos citar: MetaCoq (13), Elpi
(79, 80) e Ltac2 (81, 82). O projeto MetaCoq utiliza a própria linguagem de especificação
Gallina como linguagem de metaprogramação, enquanto o Elpi usa um dialeto de λProlog
(83) incorporado no Coq e, por último, o Ltac2 é uma atualização da linguagem de táticas
do Coq (Ltac). Dessa forma será possível implementar uma interface mais amigável para o
usuário, onde através da definição indutiva da gramática, o sistema conseguirá gerar toda
infraestrutura necessária.
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APÊNDICE A – Princípio de indução
Alfa-compatível

Abaixo apresentamos uma demonstração da composição de substituições para o
Cálculo λ definido na Seção 4.2.

1 Lemma subst_comp a b p q m:

2 a <> b -> a#(p) -> [b := p]([a := q]m) ≡α [a := ([b := p]q)]([b := p]m).

3 Proof.

4 intros; gen m; apply term_aeq_ind.

5 - simpl; intros m n AEQ HY. apply aeq_trans with ([a := [b := p]q]([b := p]m)).

6 + apply aeq_trans with ([b := p]([a := q]m)); [rewrite (subst_aeq1 _ _ _ _ AEQ) |]; auto.

7 + rewrite (subst_aeq1 _ _ _ _ AEQ); auto.

8 - intros x; simpl; destruct (x == a), (x == b); subst.

9 + congruence.

10 + rewrite~ (subst_var_neq a b); do 2 rewrite~ subst_var_eq.

11 + rewrite~ subst_var_neq; rewrite~ subst_var_eq; symmetry; apply~ subst_neq.

12 + repeat rewrite~ subst_var_neq.

13 - intros; repeat rewrite subst_app; constructor; auto.

14 - exists ({{a}} ∪ {{b}} ∪ support q ∪ support p); intros m x ? IH.

15 apply aeq_trans with ([b := p](\x ⋅ ([a := q]m))).

16 + rewrite (subst_aeq1 ([a := q](\x ⋅ m)) (\x ⋅ [a := q]m)); [| apply subst_abs_neq; fsetdec]; auto.

17 + apply aeq_trans with (\x ⋅ [b := p]([a := q]m)).

18 * apply subst_abs_neq; fsetdec.

19 * apply aeq_trans with (\x ⋅ [a := [b := p]q]([b := p]m)).

20 -- apply aeq_abs_body; auto.

21 -- symmetry; apply aeq_trans with ([a := [b := p]q](\x ⋅ ([b := p]m))).

22 ++ rewrite (subst_aeq1 ([b := p](\x ⋅ m)) (\x ⋅ [b := p]m));

23 [| apply subst_abs_neq; fsetdec]; auto.

24 ++ apply aeq_trans with (\x ⋅ [a := [b := p]q]([b := p]m)).

25 ** apply subst_abs_neq; [| apply support_subst]; fsetdec.

26 ** auto.

27 Qed.
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APÊNDICE B – Formalização da abstração
de nomes

1 From Coq Require Import Classes.RelationClasses.

2 From Nominal Require Import Alpha Instances.Name Instances.Prod.

3

4 #[universes(template=no)]

5 Record NameAbstraction `{Nominal X} := mkAbstraction { abs :> (name * X) }.

6 Arguments NameAbstraction _ {_ _ _ _}.

7 Arguments mkAbstraction {_ _ _ _ _} _.

8 Notation " '⟦A⟧' X " := (NameAbstraction X) (at level 1, no associativity, format "⟦A⟧ X").

9 Notation " [ a ] x " := ({| abs := (a,x) |}) (at level 1, no associativity, format "[ a ] x").

10

11 (* Given X nominal, the pair (name * X) is a nominal type module (≈α) *)

12 #[export] Instance name_abstraction_equiv `{Nominal X}: Equiv ⟦A⟧X := (≈α).

13 #[export] Instance name_abstraction_equivalence `{Nominal X}:

14 Equivalence (name_abstraction_equiv (X := X)).

15 Proof.

16 split; unfold name_abstraction_equiv; repeat intro.

17 - destruct x as [[a x]]; simpl; new b fresh a x; exists b; split; intuition.

18 - destruct x as [[a x]]; destruct y as [[b y]]; simpl in *; destruct H1 as [c []];

19 exists c; split; intuition.

20 - destruct x as [[a x]]; destruct y as [[b y]]; destruct z as [[c z]];

21 apply alpha_some_any in H1,H2; simpl in *; new f fresh a b c x y z;

22 exists f; split; [intuition | etransitivity];

23 [eapply H1 | eapply H2]; intuition.

24 Qed.

25

26 #[export] Instance name_abstraction_action `{Nominal X}: PermAction ⟦A⟧X :=

27 λ p a, mkAbstraction (p • (fst a), p • (snd a)).

28

29 #[export] Instance name_abstraction_perm `{Nominal X}: PermT ⟦A⟧X.

30 Proof.

31 Opaque alpha_equiv_e.

32 split.

33 - exact name_abstraction_equivalence.

34 - intros p q Heq1 [[a x]] [[b y]] Heq2.

35 unfold action, name_abstraction_action, equiv, name_abstraction_equiv.

36 unfold equiv, name_abstraction_equiv in Heq2; simpl in *.

37 new w fresh p q a b x y (p • x) (q • y); exists w;

38 apply alpha_some_any in Heq2; split.

39 + split_and!; try apply name_fresh_action; auto.
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40 + cut ((p • w ≡ w) ∧ (q • w ≡ w));

41 [intros [W1 W2] | split; apply perm_notin_domain_id; auto].

42 (* slow *)rewrite <-W1 at 1; (* slow *)rewrite <-W2 at 2.

43 rewrite 2!gact_compat, <-2!perm_comm_distr, <-2!gact_compat, Heq1.

44 apply perm_inj. unfold alpha_equiv_a in *; apply Heq2; intuition.

45 - intros [[a x]]; unfold action, name_abstraction_action, prod_action,

46 equiv, name_abstraction_equiv; simpl.

47 apply alpha_some_any; intros w ?; rewrite 2!gact_id; reflexivity.

48 - intros ? ? [[a x]]; unfold action, name_abstraction_action, prod_action,

49 equiv, name_abstraction_equiv;

50 apply alpha_some_any; intros w ?; simpl in *; rewrite <-2!gact_compat; reflexivity.

51 Qed.

52

53 #[export] Instance name_abstraction_support `{Nominal X}: Support ⟦A⟧X :=

54 λ a, support (abs a).

55

56 #[export] Instance name_abstraction_nominal `{Nominal X}: Nominal ⟦A⟧X.

57 Proof. split.

58 - exact name_abstraction_perm.

59 - intros [[a x]] b c ? ?; destruct (decide (b = c)), (decide (b = a)), (decide (c = a));

60 try (subst; congruence || subst; apply perm_action_equal);

61 unfold support, name_abstraction_support in *; simpl in *.

62 + apply support_fresh,fresh_prod_iff in H1 as [?%name_neq_fresh_iff ?]; congruence.

63 + apply support_fresh,fresh_prod_iff in H2 as [?%name_neq_fresh_iff ?]; congruence.

64 + new z fresh (⟨b,c⟩ • a) a (⟨b,c⟩ • x) x; exists z; simpl; split; simpl;

65 [intuition |].

66 rewrite perm_swap_neither, (fresh_fixpoint b c x); auto;

67 apply fresh_prod_iff in H1,H2; intuition.

68 Qed.

69

70 Lemma nabs_action `{Nominal X} p a (x: X): p • [a]x = [p • a](p • x).

71 Proof. auto. Qed.

72

73 Lemma nabs_support `{Nominal X} a (x: X): support [a]x = support a ∪ support x.

74 Proof. auto. Qed.
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