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A presente  pesquisa  pretende  atentar  ao  seguinte  problema:  como  os  presidentes 
Theodore  Roosevelt  (1901-1909),  Woodrow  Wilson  (1913-1921)  e  Franklin  Delano 
Roosevelt, FDR (1933-1945), estabeleceram uma dualidade que marcará a política externa e 
de  segurança dos  Estados Unidos da America (EUA) e  cujos pólos podem ser expressos na 
ênfase no regional  ou no global?  Entende-se como  hipótese principal: a  identificação em 
Theodore  Roosevelt  do  expoente  do  regionalismo,  Woodrow  Wilson  do  globalismo  e  o 
encontro, em FDR, da  síntese de ambos. Deste modo, FDR parece ter criado um equilíbrio 
entre o regional e o global, que é cristalizado na Carta da ONU, mas que seus sucessores terão 
extrema dificuldade  em mantê-lo.  Em  função disso,  parece-se justificar-se um estudo das 
origens desta polaridade em T. Roosevelt e W. Wilson, com o intuito de compreender como 
FDR conciliou estas tendências opostas. A metodologia consiste na tentativa de construir uma 
tipologia na qual se  pretende expressar o regionalismo  através do governo T. Roosevelt, o 
globalismo  em  W.  Wilson  e,  em  FDR,  a  síntese entre  os  dois  pólos  da  dualidade.  Os 
procedimentos  de  pesquisa  incluem  levantamento  bibliográfica  em  fontes  primárias  e 
secundárias  sobre  as  evoluções de  matrizes  da  política externa  estadunidense,  a  fim  de 
entender o processo histórico responsável por essa construção da dualidade, estabelecendo 
variáveis  e  indicadores  para  a  construção de  uma  tipologia  que  permita  identificar  os 
elementos  regionais  e  globais  ao  longo  dos  diferentes  doutrinas  de  política  externa  e  de 
segurança (PES) dos EUA. Para estudos futuros, espera-se poder completar a ferramenta e 
verificar a possibilidade de uso enquanto  metáfora (comparação abreviada) para analise da 
PES dos EUA no pós II Guerra Mundial.


