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Um segredo muito bem guardado: Everett, heterodoxia e teoria quântica. 
A propósito das fontes em história da ciência 

Fábio Henrique de Alencar Freitas* Olival Freire Jr.# Stefano Osnaghi+  
1 INTRODUÇÃO 

Em 1974, o historiador da física Max Jammer afirmou, em sua extensiva obra sobre as interpretações da mecânica quântica, que a tese de Hugh Everett III, contendo uma interpretação da teoria quântica distinta da usual, que havia sido defendida e publicada em 1957, era “um dos mais bem guardados segredos deste século” (Jammer, 1974, p. 509). O historiador queria descrever, com essa expressão, o fato de que nos dez anos seguintes à sua elaboração a tese havia passado quase despercebida na atenção da comunidade dos físicos. Jammer decidiu escrever esse livro, alterando planos anteriores, quando percebeu um interesse crescente entre os físicos, no final da década de 1960 (Jammer, 1989), no tema dos fundamentos e das interpretações da teoria quântica, campo no qual a tese de Everett se inseria. A mudança na atitude dominante entre os físicos, a propósito desse tema, despertou, na época, a atenção não apenas de físicos, mas também de filósofos, historiadores e sociólogos. A tese de Everett tem, desde então, atraído um número significativo de físicos e filósofos, de modo que o interesse na obra e no personagem têm acompanhado isso.1 Documentos inéditos recentemente trazidos à tona2 (Freire, 2004, pp. 1750-1753; Freire, 2005, pp. 29-31; Freitas, 2007; Byrne, 2007) mostram que podemos agora atribuir um segundo sentido à afirmativa de Jammer. Os documentos revelam que ainda no processo de elaboração da tese, na Universidade de Princeton, o seu orientador, John Archibald Wheeler, foi até Copenhague discuti-la com Niels Bohr, na expectativa de que com a aprovação desse último ela fosse publicada pela Academia 
de Ciências da Dinamarca, de modo a receber uma aprovação simbólica de compatibilidade com a interpretação usual, a qual havia sido elaborada por Niels Bohr com a denominação de interpretação da complementaridade. Wheeler não teve êxito no seu intento. Uma tese de Princeton sendo avaliada inicialmente em Copenhague é algo que, em si, já traz alguma relevância histórica. Ademais, essa informação é prenhe de interesse tanto sociológico e histórico quanto filosófico. Ela traz uma evidência da vigência da autoridade de Niels Bohr sobre o tema da interpretação da teoria quântica tão tarde quanto o final da década de 1950. Sendo Wheeler um adepto da interpretação de Niels Bohr, como 
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interpretação de Everett (Nature, July 5, 2007), os encontros Everett at 50, em Oxford, e Many worlds at 50, no Perimeter 
Institute, Ontario, ambos em 2007, e o documentário Parallel worlds, parallel lives, da BBC, sobre Mark Everett, filho de Hugh, 
descobrindo quem foi seu pai e qual a sua teoria. 
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pôde ele pensar que as duas interpretações pudessem ser compatibilizadas? No que pese o significado implicado nessa informação, até recentemente ela era desconhecida mesmo daqueles que mantinham um interesse profissional na interpretação de Everett, sendo, portanto, um segredo ainda mais bem guardado do que o percebido por Jammer em 1974. Contudo, nosso foco, nesse trabalho, é mais circunscrito. Nós queremos extrair dessa história algumas lições sobre metodologia em história das ciências, em especial sobre o papel das fontes e da relação do historiador com as fontes. Em outros trabalhos, as questões mais substantivas aqui apontadas são tratadas.3 Este trabalho está assim organizado: na primeira parte nós faremos um resumo dos eventos relacionados à elaboração e à discussão da tese de Everett; na segunda nós faremos uma descrição, também sumária, do interesse despertado por essa tese, e pelo tema dos fundamentos da teoria quântica, entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970; e na terceira parte nós discutiremos porque a informação sobre a discussão da tese em Copenhague só tardiamente veio a público, e concluiremos com considerações sobre o papel das fontes na escrita da história da ciência. 
2 A ELABORAÇÃO E AS DISCUSSÕES SOBRE A TESE DE EVERETT 

Everett, que havia se formado em engenharia química, foi aceito para o doutorado em matemática na Universidade de Princeton em 1953. Pouco tempo depois, se transferiria para o doutorado em Física por estar preocupado com problemas de Física Quântica. Everett percebeu que utilizando o formalismo de von Neumann numa perspectiva descritivista, surgiam alguns paradoxos e, desse modo, em seus primeiros trabalhos, nunca publicados, ele tenta desenvolver uma descrição da teoria quântica em termos objetivos. Nos arquivos de Everett, podemos encontrar três manuscritos inéditos sobre problemas da mecânica quântica. No primeiro desses, mais antigo e provavelmente ainda de 1954, Everett identifica que o uso do postulado de projeção implica no hoje conhecido paradoxo do amigo de Wigner. Ele sugere três possíveis soluções, mas diz que a solução segundo a qual não é possível descrever o processo de medição pela mecânica quântica, que pode ser associada a Bohr, é repugnante. A outra é próxima à solução que Wigner encontraria, sugerindo uma não-linearidade e a última opção, à qual ele é mais simpático, é a de Variáveis Ocultas, pois permitiria uma teoria completa. Os dois últimos manuscritos, mais novos, de 1955, ele enviou para Wheeler comentar. Um fala sobre medidas quantitativas da correlação de informação entre dois sistemas e o outro é uma apresentação não técnica, sem envolver o formalismo, de sua interpretação da teoria quântica.  Acerca desses dois últimos, Wheeler enviou uma nota para Everett, em setembro de 19554, comentando que o primeiro estava pronto para ser publicado, mas que o segundo precisava de uma revisão, porque na presente forma ele se sentiria envergonhado de mostrar a Bohr. Nesse mesmo período, a primeira versão da tese de Everett estava pronta. Essa primeira versão, que bem posteriormente foi publicada numa coletânea organizada por Bryce DeWitt e Neill Graham em 1973, parece nunca ter saído do gabinete de Everett e Wheeler para ser discutida em outros ambientes. Após algumas modificações, a primeira versão cujo título era The theory of the universal wave function passou a se chamar Wave mechanics without probability e foi entregue no dia 14 de abril de 1956. Essa segunda versão, que até o momento não conseguimos encontrar em nenhum arquivo, mas que pelas informações que podemos inferir da correspondência encontrada não continha mudanças de fundo em relação à primeira versão, foi enviada para Bohr e Aage Petersen, então assistente de Bohr para assuntos filosóficos, em 24 de abril de 56.5 Na carta que Wheeler envia para Bohr falando sobre essa cópia da tese, Wheeler agradece antecipadamente os comentários, mas já indica que o próprio título bem como 
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outras idéias precisam de uma análise mais profunda e de uma reescrita, e pede que eles se concentrem em questões mais fundamentais despertadas pelo formalismo.  Wheeler enviou essa carta de Leiden, na Holanda, onde passaria oito meses no ano de 1956, e, poucos dias depois, no início de maio, ele mesmo foi a Copenhague. Nessa ocasião ele discutiu com Bohr e Petersen e travou fortes e longas discussões sobre a tese. De acordo com carta enviada por Wheeler para Everett em 22 de maio de 56,6 o primeiro chegou à conclusão de que o formalismo apresentado por Everett permanecia inabalável, porém o verdadeiro problema estava nas palavras que se anexavam a este. Na conclusão da carta, Wheeler afirma que, por um lado, a tese estava pronta. Por outro, a parte mais difícil começava agora. Por fim, ele acrescenta que deseja ver a tese publicada, após o esclarecimento dos pontos de divergência, na Academia de Ciências da Dinamarca, o que significaria um atestado de que a tese se adequava ao espírito da interpretação da complementaridade, também denominada de interpretação de Copenhague. Após a visita de Wheeler a Copenhague, Alexander Stern, um engenheiro americano que estava fazendo pesquisas em Copenhague, e que participou das discussões com Wheeler, Bohr e Petersen, ficou responsável por enviar uma carta listando os principais pontos das discordâncias de Bohr e Petersen, e o fez entre 12 e 20 de maio. No dia 26 de maio, Wheeler responde à Stern7, comentando, ponto a ponto, os questionamentos feitos à tese de Everett. Na resposta, é bastante curioso que ele atribui qualquer dúvida e questionamento à posição de Bohr sobre o problema da medida à Everett, afirmando que ele mesmo nunca tivera dúvidas a este respeito. Porém, em notas para si, comenta que as críticas feitas por Stern não dão o crédito merecido a Everett por sua audácia e que o comentário de Stern sobre a não compreensão por parte de Everett da posição de Bohr sobre o problema da medida não importava, visto que isso só significa que Everett não concorda com Bohr. Após essa última troca de cartas, de acordo com o que Wheeler conta na sua biografia (Wheeler & Ford, 1998, pp. 268-270), Everett e Wheeler trabalharam durante várias noites no escritório do último para tornar essa versão mais palatável para os outros membros da banca. O resultado desse processo que se desenrola até o início de 1957 foi a transformação de uma longa tese de doutorado de 137 páginas, que estava pronta em fins de 1955, em uma muito mais curta, de somente 36 páginas, defendida em março de 1957. Nesse desenvolvimento, pudemos evidenciar a delicada relação entres os personagens envolvidos: em especial, Everett, Wheeler e Bohr. Everett, jovem pesquisador em início de carreira, teve o azar de se envolver em um tema – fundamentos da teoria quântica – em um período que não era propício para o seu desenvolvimento. O papel que Bohr exercia e a força da interpretação da complementaridade serviam, se não como uma barreira instransponível, como um sério obstáculo para novas investigações nesse campo. No contexto da guerra fria, e graças ao talento matemático que possuía, mas também devido à má recepção que sua interpretação recebeu, Everett foi atraído por uma carreira no Pentágono para pesquisas nos serviços da defesa norte-americana, e a Física ficou definitivamente fora de sua carreira. Bohr discutiu a tese de Everett, acompanhado dos adeptos da complementaridade mais próximos, porém a avaliação foi muito negativa. Existiam certas concepções envolvidas em ambas interpretações que tornava impossível a tarefa de tentar compatibilizá-las, ou até mesmo de desenvolver um diálogo entre as duas. Os problemas que um pretendia resolver nem mesmo existiam para o outro. E como elo entre esses personagens estava Wheeler. Em trabalho anterior, classificamos a sua posição como trágica (Freitas, 2007, cap. 2). Ele enxergava a interpretação da complementaridade, não como uma interpretação da teoria quântica, mas como parte da própria teoria. Por outro lado, no trabalho de Everett ele enxergava a possibilidade de completar o trabalho de Bohr, expandindo-o para os domínios da cosmologia. Wheeler não compreendeu o suficiente para notar as diferenças entre ambas as formulações, pragmática para Bohr (Osnaghi, 2006), descritivista para Everett, e a tragédia consistia no 
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programa impossível de unir ambas as interpretações. No final, isso naturalmente não foi possível, porém, acarretando perdas. Não para Bohr, que manteve sua posição sem modificações, mas para Everett e, em certo sentido, para a Física. A interpretação de Everett se viu bastante modificada na sua apresentação, tornando-a ambígua, o que fez surgir toda uma família de reinterpretações na tentativa de fazer sentido da mesma. A perda para a Física se dá justamente na ausência de Everett do debate que se seguiu. Muitas das questões posteriores poderiam ter sido mais bem esclarecidas caso Everett continuasse investindo seus esforços na Física. 
3 O RENASCIMENTO DA TESE DE EVERETT E DO INTERESSE EM FUNDAMENTOS  

Bryce DeWitt, renomado relativista, instado por Wheeler, tinha estudado a interpretação de Everett e criticado-a, em 1957. Voltou a ela dez anos depois, em parte movido pelo seu interesse em cosmologia, e em parte por acaso, porque não tinha nada melhor para apresentar, em 1967, nos Batelle 
Rencontres, um encontro de pesquisadores em gravitação e cosmologia.8 DeWitt rapidamente percebeu o interesse – então crescente – entre os físicos nos temas de fundamentos e interpretação da teoria quântica. Ele conseguiu um estudante de doutorado, Neill Graham, para o tema, financiamento da 
National Science Foundation, e o interesse da revista Physics Today, tendo publicado um artigo, seguido pouco depois por um debate (com 6 físicos e mais a resposta de DeWitt) na mesma revista (DeWitt, 1968; DeWitt, 1970; “Quantum-mechanics debate”, 1971)9. Ele foi convidado por Bernard d’Espagnat para ministrar uma das aulas na Escola de Verão de Varenna, Itália, em 1970, organizada pela Sociedade 
Italiana de Física, e dedicada naquele ano, pela primeira vez desde 1953, ao tema dos fundamentos da teoria quântica. Parte do trabalho de tese de seu estudante foi publicado como uma Resource Letter no 
American Journal of Physics, em 1971, e dois anos depois organizou um volume com uma coletânea de artigos, no qual o original da tese de Everett foi enfim impressa (DeWitt & Graham, 1971; DeWitt & Graham, 1973). Os artigos de DeWitt e os trabalhos de Graham apresentavam essencialmente a interpretação de Everett, embora com um título – “many-worlds interpretation” – estranho ao espírito original da tese. O que mudou na sua recepção foi o novo contexto, o novo “ar do tempo”, o da legitimação da controvérsia sobre os fundamentos e interpretações da teoria quântica. Nesse novo contexto a interpretação atraiu também a atenção dos escritores de divulgação científica, tornando-se uma das mais populares nesse tipo de literatura nos anos 70 e 80. Poder-se-ia pensar que a diferença das duas recepções estaria na diferença entre a atitude de Everett, que desistiu ante a recepção hostil, e a de DeWitt, que persistiu no interesse. Esta conjectura, contudo, não se sustenta; primeiro, porque DeWitt não encontrou hostilidade quando fez reviver a interpretação de Everett, e segundo, porque ele conhecia bem a interpretação desde 1957, de modo que é o próprio despertar de seu interesse pelo renascimento da interpretação que pode ser explicado pela diferença no ambiente intelectual geral entre os físicos. Estas mudanças foram bem identificadas, à época, por Max Hammerton, em carta publicada em Physics Today, nos debates que se seguiram à publicação do artigo de DeWitt:10 

As contribuições muito interessantes para o debate em mecânica quântica na edição de abril, e o artigo de 
DeWitt que as fomentou, exemplificam os caminhos altamente complexos e sutis pelos quais a opinião 
científica pode mudar. Quanto eu era um estudante de graduação lendo física há 20 anos atrás, a 

                                                      
8 “Eu falei sobre a interpretação (e NÃO teoria) de Everett no Battelle Rencontres porque a equação de Wheeler-DeWitt 

necessitava de uma discussão sobre ela, e eu não possuía nada melhor para falar naquele momento.” Carta a O. Freire, 29 
Junho, 2002. 

9 O debate teve continuidade na seção de cartas da Physics Today, 24 (10), 11-15, 1971, com o título “Still more quantum 
mechanics”, e cartas de G. L. Trigg, M. Hammerton, R. Hobart Ellis Jr., R. Goldston, H. Schmidt. 

10 Carta publicada em Physics Today, 24 (10), p. 11, 1971. Para as mudanças no interesse dos físicos nos problemas de 
fundamentos da teoria quântica, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, ver Freire (2004, 2005, e 2006).  
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interpretação de Copenhague estava muito bem no controle da situação. De fato, me lembro de um 
seminário no qual eu sugeri que ela era somente uma enrolação filosófico-positivista, e fui denunciado 
como metafísico. A linha copenhaguiana era “científica”, e qualquer outra coisa era sem sentido, “nhem-
nhem-nhem”, ou, na melhor das hipóteses, errada. 
Agora o curioso é que, até onde eu sei, não houve nenhum achado ou insight teórico que poderia ser 
sustentado para demolir ou sobrepor essa interpretação. Ainda assim, agora existe uma considerável 
insatisfação em relação a ela, e uma disposição para considerar outros pontos de vista – por exemplo, 
variáveis escondidas – como sendo, pelo menos, respeitáveis. As considerações que levaram a essa 
mudança de atitude seriam, elas mesmas, um estudo interessante e de grande valor. (Hammerton, 1971, p. 
11) 

Completamente afastado da vida acadêmica e dos temas ligados à interpretação da teoria quântica, Everettt assistiu, à distância, o renascimento de sua interpretação pelas mãos de DeWitt em fins dos anos 60. Concordou que DeWitt publicasse em 1973 a versão original da tese, mas sob a condição de que ele, Everett, não tivesse nenhum trabalho adicional com a edição. Em 1975 conheceu pessoalmente DeWitt em uma conferência no Texas, organizada por Wheeler. Bebia e fumava muito, morrendo em 1982, com 51 anos de idade. O silêncio de Everett, protagonista no caso que estamos discutindo, teve efeitos posteriores, como veremos, no modo como esse caso foi retratado na história da física. Historiadores e sociólogos, no mesmo período, também se interessaram pela movimentação em curso, tomando-a como objeto de seus estudos. Esse foi o caso de Max Jammer (1974), Trevor Pinch (1977), e Bill Harvey (1980; 1981). Físicos também agiram na função de historiadores, a exemplo de Bryce DeWitt publicando a tese original, e de Frank Tipler e Jean-Marc Lévy-Leblond que escreveram para Everett, Wheeler ou DeWitt, interessados em informações relativas às origens da tese de Everett. Já na década de 1990, outros pesquisadores se interessaram direta ou indiretamente pela história da tese de Everett. Assim Ken Ford publicou uma espécie de biografia autorizada de Wheeler (Wheeler & Ford, 1998); Eugene Shikhovtsev (2003) escreveu uma biografia de Hugh Everett; David Deutsch (2000) escreveu sobre a origem da tese; e Andrés Cassinello (1994) publicou estudo histórico sobre a repercussão da tese de Everett.  Antes de passarmos à análise de como esses pesquisadores buscaram ou lidaram com as informações, devemos esclarecer que a principal fonte onde pode ser encontrada a documentação relativa à discussão da tese de Everett em Copenhague é o arquivo pessoal de Wheeler, os John A. 
Wheeler Papers, depositados na American Philosophical Society, em Filadélfia, uma fonte não disponível no início da década de 1970. Contudo, indicações da existência dessas discussões podem ser encontradas também em correspondências entre Wheeler e Bohr, microfilmadas nos Archives for the History of 
Quantum Physics (AHQP), depositados em algumas universidades, e disponíveis já no início da década de 1970. 
4 O OFÍCIO DA ESCRITA DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

Everett ainda estava vivo quando sua interpretação recebeu novos impulsos na década de 1970 e os físicos passaram a tentar desenvolvê-la. Nesse período, quando perguntado por historiadores sobre sua interpretação, ele nunca contou essa história. Em seus registros, o mais próximo que ele comentou sobre o ocorrido foi em uma carta para Jean-Marc Lévy-Leblond, em agosto de 1978, ao afirmar que “Eu, de fato, lavei minhas mãos de todo o acontecimento em 1956”.11 Porém, para quem não tinha idéia do que poderia ter havido, essa frase não possuía significado. Somente dentro do contexto da documentação do período da elaboração da tese é possível dar sentido a essa fala.  

                                                      
11 Carta de Everett para Lévy-Leblond, 17 de Agosto, 1978. Everett Papers, Box 1, folder 9. Os Everett Papers estão depositados 

no Center for History of Physics, American Institute of Physics, College Park, MD. 
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O físico Frank Tipler, interessado em fundamentos da teoria quântica, fez as perguntas certas, em carta para a viúva de Everett, em agosto de 1983: “Eu gostaria muito de saber a atitude de Bohr e Rosenfeld em relação à teoria do seu marido. Seria possível eu obter cópias de algumas das cartas que esses homens enviaram ao seu marido, tratando da sua teoria?” Infelizmente Everett já havia falecido, sua esposa não tinha documentos e ainda desorientou Tipler especulando que “aquela nota [agradecimento a Bohr e Rosenfeld] pode ter sido incluída como uma gentileza dos editores, DeWitt & Graham.” Ela não se deu conta de que os tais agradecimentos já estavam na versão resumida publicada em 1957, e não só na versão completa publicada em 1973 por DeWitt e Graham.12 Wheeler, que sem dúvida alguma foi quem teve mais consciência de todo o processo ocorrido, nunca deixou nenhum depoimento escrito sobre o ocorrido e nem contou essa história na biografia escrita por Ken Ford. Nessa, Wheeler afirma que trabalhou horas e horas com Everett para tornar a primeira versão da tese compreensível, mas compreensível para os outros membros da banca (Wheeler & Ford, 1998, pp. 268-270). Ao ler a biografia, não há a menor pista da participação de Bohr em todo esse processo. Essa biografia foi escrita tendo por base uma série de entrevistas, conduzidas por Ken Ford, e hoje depositadas no Center for History of Physics do American Institute of Physics, em College Park, MD. Essas entrevistas não registram as discussões com Niels Bohr. Podemos conjecturar que, sendo a memória seletiva, Wheeler não trouxe à tona, quatro décadas depois, um episódio incômodo para ele mesmo. Assim, quem tentasse escrever essa história, sem ter acesso às cartas, jamais poderia enxergar o acontecimento daquele processo em Copenhague. Esse foi o caso de Bill Harvey e de Max Jammer, que se aproximaram do tema na década de 70. Nesse caso, os historiadores foram atrás dos personagens e nada puderam encontrar, já que a história era constrangedora o suficiente para que ninguém quisesse divulgá-la. Max Jammer escreveu para Wheeler e em seguida para Everett. Wheeler relatou-lhe que Everett havia ido a Copenhague em 1959, mas que “Bohr não aceitou seu ponto de vista, como antes não havia aceitado a abordagem de Feynman”, mas nada falou das discussões dele mesmo com Bohr, antes da aprovação da tese.13 Jammer percebeu adequadamente que no início de 1956 uma versão anterior da tese de Everett foi enviada para Bohr, porém em comunicação com Everett, este não comentou sobre o assunto e a referência acabou se perdendo14 (Jammer, 1974, p. 509). Bill Harvey também trocou cartas com Everett.15 Ele estava desenvolvendo um estudo sociológico sobre a controvérsia relacionada aos fundamentos da mecânica quântica, tendo publicado trabalhos sobre os experimentos relacionados às desigualdades de Bell (Harvey, 1980; Harvey, 1981), e estava interessado especialmente nas diversas interpretações propostas. Porém, como não haviam indícios do ocorrido, as perguntas que ele fez não direcionaram para o debate e nem a resposta de Everett indicou que algo poderia ter acontecido. Esses dois pesquisadores não puderam recorrer à principal fonte dessa história, os Arquivos de John Wheeler, à época não disponibilizados. Contudo, um exame cuidadoso dos 
AHQP, já disponíveis e usados por Jammer para outras questões da história das interpretações da mecânica quântica, poderia trazer à tona a pista capaz de desvelar essa história16. É nesse contexto que Ken Ford, Eugene Shikhovtsev, Andrés Cassinello, e David Deutsch tiveram uma situação mais privilegiada. O primeiro, Ken Ford, escreveu a biografia de Wheeler, junto com o 
                                                      
12 Frank Tipler para Mrs. Hugh Everett, 23 de agosto, 1983. E Nancy G. Everett para Frank J. Tipler 10 de outubro de 1983. 

Everett Papers, Box 1, Folder 9. 
13 Max Jammer para John Wheeler, 11 de janeiro, 1972 e 10 de janeiro, 1974; Wheeler para Jammer, 19 de março de 1972, 

Wheeler Papers, Series I – Box I – Jason – Folder Jammer, American Philosophical Society, Filadélfia. 
14 Hugh Everett para Max Jammer, 19 de setembro, 1973. Arquivos pessoais de Hugh Everett, em posse de Mark Everett. 

Peter Byrne gentilmente nos enviou essa correspondência. Agradecemos a Byrne e a Mark Everett por permitir o uso desta 
carta.  

15 Bill Harvey para Hugh Everett, 8 de junho, 1977. Everett Papers, Box 1, Folder 8. 
16 Ver, por exemplo, telegrama de Wheeler para Bohr 26 de maio de 1956, Archives for the history of quantum physics (AHQP), Bohr 

scientific correspondence, 33 e carta de Wheeler (em Leiden, Holanda) para Bohr, 24 de abril de 1956, AHQP, BSC, 34. 
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próprio (Wheeler & Ford, 1998). Desse modo, ele poderia ter tido acesso à boa parte da documentação utilizada no presente trabalho, além de uma situação única que é a possibilidade de perguntar sobre as lacunas que a documentação não cobre. O método escolhido por Ford foi, entretanto, o uso exclusivo da técnica da história oral, sem o concurso da consulta a materiais não publicados. Seu interesse era produzir uma biografia autorizada de Wheeler, e a tese de Everett era apenas uma pequena parte da história de vida de um pesquisador com intensa participação na história da física do século XX. Além disso, Ford não estava preocupado com a história da controvérsia sobre os fundamentos da teoria quântica17 e estava muito próximo de alguém que não queria contar essa história. O pesquisador russo Eugene Shikhovtsev, que em 2003 divulgou uma curta biografia de Everett, disponível somente na internet, teve vasto acesso aos arquivos de Everett, mas não consultou os Arquivos de Wheeler nem os AHQP. Ele manteve contato com pessoas próximas de Everett, tais como a esposa de Everett e o próprio DeWitt, mas não relatou o acontecido quando dos debates da tese em Copenhague. Então, o que aconteceu? O texto discorre sobre um dos personagens importantes da história dos fundamentos da física quântica, mas não procura inserir este em um contexto mais geral. Em especial, esse autor não inseriu Everett no cenário histórico da controvérsia sobre os fundamentos da teoria quântica. Desse modo, ele retrata um Everett idealizado, herói solitário precursor da pesquisa contemporânea em fundamentos da teoria quântica. Ele conclui que a tese apresentada por Everett estava muito à frente do seu tempo, ignorando outros protagonistas da saga da história da pesquisa em fundamentos da teoria quântica, a exemplo de David Bohm. Cassinello e Deutsch não podem ser criticados por não conseguirem identificar as informações dispersas nas fontes primárias, eles simplesmente não as utilizaram. O primeiro (Cassinello, 1994), se propõe a explicar a história do surgimento dessa interpretação. Por não ter consultado a documentação primária, ele esconde todo o processo de transição da primeira versão da tese para a última, sem conseguir evidenciar o papel de Bohr.18 O livro de David Deutsch (2000) é de divulgação científica, não de história, mas utiliza o caso da interpretação de Everett como caso exemplar para mostrar que a noção de paradigma de Thomas Kuhn é incorreta para descrever a história da ciência. Assim, nos parece que esse é um exemplo relevante. Nesta obra, A essência da realidade, Deutsch afirma que Wheeler nunca aceitou a interpretação de Everett, mas ainda assim a apoiou, mesmo sendo contra a interpretação que ele apoiava, de Bohr. Dessa forma, não somente Deutsch não conseguiu compreender a visão de Wheeler em relação à interpretação de Everett como não soube colocar adequadamente o problema para a descrição que Kuhn faz da história da ciência19.  
5 CONCLUSÕES 

Finalizamos com duas conclusões. A primeira, quase trivial, mas necessária de ser afirmada porque o caso analisado mostra que ela não é geralmente aceita ou praticada, diz respeito à importância para a escrita da história da ciência de fontes não publicadas, como cartas e cadernos de anotações20. Na nossa história, são os John Wheeler Papers e os AHQP que permitiram desenterrar a informação sobre os 
                                                      
17 Em 2004, Ken Ford publicou o livro The quantum world: quantum physics for everyone, no qual Everett não é citado nenhuma vez, 

mostrando o desinteresse do autor em temas de fundamentos da Física.  
18 Para uma crítica do trabalho de Cassinello, ver Freitas & Freire, 2003. 
19 De fato, a história dessa interpretação pode ser um problema para a descrição de Kuhn. Afinal, a tentativa de Wheeler de 

generalizar a interpretação de Bohr a partir da de Everett seria algo dentro do paradigma da ciência normal ou seria algo 
revolucionário? Ademais, enquanto Wheeler considerava que poderia ser uma generalização, Everett não. Então, Everett 
faria ou não parte do paradigma? De qualquer modo, essas questões merecem investigações posteriores. 

20 Beatriz Sarlo, historiadora argentina, em entrevista ao caderno Mais, da Folha de São Paulo, 8 de abril de 2007, criticou a 
supervalorização do depoimento na história oral: “Confia-se no relato da experiência pessoal como se todo o século 20 não 
tivesse sido, precisamente, uma época de crítica da experiência, partindo de Freud e terminando em Derrida. Não há uma 
relação direta entre fato e recordação.” Ela ainda acrescenta que “O testemunho traz uma carga do presente que deve ser 
contrastada com outras fontes escritas que permitam submetê-lo à crítica”, em sintonia com o argumento aqui apresentado.  
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debates em Copenhague e sem esses todo o episódio permaneceria velado. O fato de pesquisadores como Max Jammer, Trevor Pinch, ou Jean-Marc Lévy-Leblond não terem tido acesso aos John Wheeler 
Papers, indisponíveis àquela época, ou, no caso de Jammer, terem feito uma pesquisa limitada nos 
AHQP, seguramente foi o principal fator a determinar que eles não tenham identificado os debates ocorridos em Copenhague. Desse modo, podemos reafirmar a imensa importância da preservação e disponibilização dos arquivos pessoais dos cientistas.  A segunda, diz respeito a uma das lições da disciplina histórica, não apenas da ciência, no século XX. O historiador precisa formular questões ao passado. É por isso que a luta contra o anacronismo envolve sempre uma tensão (Burguière, 1993, pp. 47-48); nós devemos analisar e narrar o passado em seus próprios termos, mas as perguntas – se não quisermos fazer uma mera descrição – que fazemos sofrem a influência do tempo em que vivemos. De outro modo, podemos dizer que é necessário para o historiador desenvolver o ouvido para ouvir o que “gritam” as fontes. Mas parece mais sensato dizer que as fontes, em si, nada dizem. Somos nós que conseguimos identificar nelas traços que nos permitem reconstruir a história. Pesquisadores como Ken Ford, Eugene Shikhovtsev, Andrès Casinello, ou David Deutsch, não formularam as “boas” perguntas, relacionadas à contextualização do trabalho de Everett no âmbito da controvérsia existente sobre os fundamentos da teoria quântica.  Podemos concluir esse trabalho afirmando que é necessário, mas não suficiente, um levantamento amplo de fontes para conseguirmos construir narrativas históricas capazes de conferir inteligibilidade à história. Porém, junto a isso, é necessário um longo trabalho de formação para que possamos ler nas fontes as informações necessárias para nossa pesquisa. 
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