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Muitos dentro e além das fronteiras dos Estados Unidos trabalham sob a ilusão de que a 

política dos EUA é determinada pelos representantes eleitos da nação em meio a um 

atento equilíbrio entre os poderes judicial, legislativo e executivo do governo. Na 

realidade, o funcionamento interno da política dos EUA não se assemelha a nada do tipo. 

 

Na realidade, um Estado não eleito controla os Estados Unidos, seus recursos, o governo 

e as pessoas. No entanto, o termo "estado profundo" tem sido usado e abusado 

intencionalmente, particularmente desde a eleição do presidente dos EUA, Donald 

Trump, num esforço para continuar a esconder o estado real profundo e desviar a atenção 

do público do que está se a tornar uma continuidade cada vez mais óbvia da agenda de 

uma presidência para a outra. 

Descobrir e compreender a natureza do estado profundo real é de facto elementar, mas 

essencial para entender a génese e perpetuação da política dos EUA. Também é essencial 

na formulação de soluções destinadas a controlar o poder e a influência injustificados 

exercidos por essa entidade aparentemente nebulosa. 

Identificar o verdadeiro estado profundo é fácil 

 

Apesar do mito da "democracia", o poder real é mantido por aqueles que controlam o 

essencial de qualquer estado, província, distrito ou comunidade. Essenciais incluem 

controlo sobre instrumentos monetários, infra-estrutura essencial como água, energia, 

comunicação e transporte, controlo sobre fabricação, saúde e serviços públicos básicos, 

bem como formas mais óbvias de poder, como controlo sobre forças policiais e militares. 

Em casos raros, esses itens vitais são controlados por organizações descentralizadas e de 

base - e nesses casos os estados profundos são fracos ou praticamente inexistentes. No 

entanto, mais frequentemente do que não, este não é o caso - pelo menos ainda não. 
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Normalmente, independentemente de processos políticos aparentes e em curso, aqueles 

que realmente controlam realmente esses itens essenciais muitas vezes existem muito 

além, mas não fora do alcance da política. Eles incluem grandes corporações e instituições 

financeiras. Organizações, grupos de interesses, plataformas de mídia, grupos de reflexão 

e partidos políticos são criados e controlados por esses interesses especiais para então 

projetar o seu poder e influenciar ou dirigir inteiramente qualquer processo político. 

O conceito de um "estado profundo" não é exclusivo apenas para os EUA. Praticamente 

todas as nações e toda a história da humanidade, independentemente das supostas 

tendências políticas de uma nação, foram governadas por interesses especiais ricos e 

influentes, diretamente ou por procuração. 

Ignorando a retórica política e charadas, e focando onde o dinheiro, poder e influência 

realmente reside, revela o estado profundo real. 

Desvendar a Narrativa "Trump Vs Deep State"  

 

Um exame superficial da administração do Presidente Trump revela que ele é apenas uma 

das muitas extensões do estado profundo real. Supostamente o magnata da "Breitbart 

News", Stephen Bannon, que funciona como estrategista-chefe do presidente Trump, é 

de facto um ex-banqueiro da Goldman Sachs. O secretário do Tesouro dos EUA, Steven 

Mnuchin, também é um ex-banqueiro da Goldman Sachs. Além disso, ele gerenciou 

fundos para o suposto "arrogante Trump", George Soros, e tinha investido nas campanhas 

presidenciais de Hillary Clinton e Barack Obama. 

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, é um ex-executivo da ExxonMobil há 

muito tempo, e a lista continua. 

Se alguém mapeasse o fluxo de poder e influência dos EUA globalmente, rastreando-o 

de volta à sua fonte, eles encontrar-se-iam em Wall Street e nas salas de reuniões de 

instituições financeiras e corporações como a Goldman Sachs e a ExxonMobil. Eles 

também descobririam, saindo dessas salas de reuniões, plataformas de notícias de 

procuração como Breitbart News destinadas a manipular, distrair e predar as emoções do 

público americano. 

Por outras palavras, na realidade, a administração Trump, como as de presidências 

anteriores, é a incorporação do estado profundo. 



No entanto, uma narrativa surgiu alegando que o Presidente Trump está realmente em 

guerra com um sombrio "estado profundo" que consiste em tudo, desde a comunidade de 

inteligência dos EUA até burocratas de carreira "resistindo" à administração Trump e 

"suas" políticas dentro do sistema. 

Para explicar essa narrativa artificial ao público americano, outro dos funcionários da 

propaganda do estado profundo, TIME Magazine, puniu um artigo intitulado "Os Aliados 

do Presidente Trump continuam falando sobre o "Estado Profundo". O que é isso? " 

Nela, alega: 

Para os aliados de Trump na mídia conservadora e no Capitol Hill, é uma resistência 

organizada dentro do governo, trabalhando para subverter sua presidência. Eles culpam 

os burocratas de carreira, muitos dos quais eles veem como leais ao ex-presidente Barack 

Obama, por vazamento de informação prejudicial para os meios de comunicação. 

 

TIME também cita Freedom House, uma organização financiada pelo governo dos 

Estados Unidos dedicada à mudança de regime em todo o mundo e presidida pelo mesmo 

especial interessado centrado em Wall Street - novamente, o estado real, real profundo - 

num esforço para minimizar e ignorar a noção de que a Estados Unidos é realmente 

executado por apenas tal entidade. 

Afirma: 

"[A Casa Branca] está tomando um termo sexy que significa algo muito real num 

ambiente em que tem havido muita violência associada a este termo e estamos aplicando-

o a coisas que é bastante normal em termos de uma grande burocracia, "Disse 

Schenkaan, diretor do projeto Freedom House. "Estes são funcionários do Estado e têm 

vindo a implementar os seus empregos fielmente por um longo tempo." 

 

Na realidade, o público americano está a começar a suspeitar em números muito maiores 

do que nunca, que o governo dos EUA está simplesmente executando uma agenda 

singular - independente dos resultados eleitorais e das filiações políticas - de um 

conglomerado permanente e profundamente enraizado de interesses especiais que 

transcendem partidos políticos, ideologias, termos presidenciais, assim como o direito 

interno e internacional. 
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A criação de uma estratégia atraente, provocativa, quase irresistível de tensão entre vários 

funcionários dentro do estado profundo real é intencionalmente desenhada para atrair e 

capturar o discurso político muito antes de atingir e revelar a verdadeira natureza tanto 

do estado profundo real quanto das soluções necessárias para desmontá-lo. 

O estado profundo de América é o problema do mundo  

 

Está para além do óbvio que o verdadeiro estado profundo da América representa não só 

a usurpação da soberania americana, mas também uma ameaça à paz e à estabilidade 

globais. A manipulação do poder e da influência injustificados dos Estados Unidos 

manifesta-se como guerras regionais, ondas subsequentes de refugiados, exploração 

socioeconómica e catástrofe dentro de estados-alvo e em regiões inteiras, bem como um 

mal-estar global geral resultante de um minúsculo punhado de interesses especiais 

abusando e desperdiçando Os recursos humanos e naturais do planeta para suas próprias 

atividades mesquinhas e egoístas. 

Não é, portanto, um problema americano, porque as consequências do estado profundo e 

sem controlo da América estendem-se por todo o globo. 

Enfrentar este estado profundo e todos os outros como ele, independentemente do 

tamanho e alcance, requer uma transição cuidadosa prosseguida por estados menores - e 

mais importante - por instituições modernas e descentralizadas e alternativas 

impulsionadas por indivíduos. 

Enfrentar o verdadeiro estado profundo na própria fonte de seu poder - suas atividades 

corporativas e financeiras e os lucros colhidos por bilhões de pessoas em todo o planeta 

pagando neles - é fundamental. 

A eficácia de fazê-lo já é evidente em áreas como o espaço de informação onde redes 

descentralizadas de plataformas de notícias alternativas genuínas têm combatido e 

superado as capacidades de guerra de informação do estado profundo real. Adicionando 

alavancagem a este processo são centros concorrentes de poder global na Eurásia que 

criaram plataformas de mídia concorrentes que diluíram ainda mais o aperto do estado 

profundo dos EUA sobre a informação. 

Um processo similar - habilitado pela tecnologia - está a desdobrar-se em todos os aspetos 

de fabricação e infra-estrutura. O surgimento de indústrias aeroespaciais em todo o 



mundo em desenvolvimento está a começar a desafiar o monopólio EU-europeu sobre o 

ar e o espaço. As corporações chinesas que estão construindo trens e aeronaves - no 

extremo mais largo do espectro - estão a diluir monopólios desfrutados por décadas por 

corporações como Boeing e Airbus. 

No extremo mais pequeno do espectro, a fabricação localizada de mercadorias mais 

simples, realizada por pessoas físicas ou pequenas empresas, tanto dentro das economias 

e mercados formais como informais, está destruindo os monopólios centralizados de 

manufatura e retalho. 

Energia alternativa como a energia solar presta-se bem a produção de energia 

descentralizada tanto para indivíduos e membros de redes conhecidas como microgrids. À 

medida que esses microgrids proliferam, monopólios de energia inevitavelmente 

desaparecerão. 

E o movimento de alimentos orgânicos - uma rede de malha que continua a se expandir 

por saltos e ligados em tamanho e capacidade - desafiou e, em alguns casos, substituiu 

inteiramente os monopólios agrícolas e de processamento centralizados que também 

constituem a filiação ao estado profundo dos EUA. 

Resolvendo o Problema do Estado Profundo  

 

Apesar disso, o estado profundo ainda representa uma formidável e perigosa ameaça à 

paz e à prosperidade globais e individuais. 

A inclinação humana natural para criar alternativas para competir com tal ameaça - mas 

que simplesmente se assemelham a uma versão espelhada da ameaça - significa que um 

Estado "dominado" chinês ou russo dominará qualquer ordem unipolar global substituirá 

simplesmente a o imenso Estado Profundo da América e continuará a exercer os abusos 

e papel destrutivo que Wall Street e Washington cumprem atualmente. 

Falar de uma ordem mundial multipolar em que as nações se equilibram umas contra as 

outras ao invés de cair sob uma única ordem unipolar dominada por um único estado 

profundo e pelo punhado de interesses que o constituem, forma uma ponte entre a atual 

ordem global atual e uma ordem descentralizada, futuro equilibrado. 

Uma ordem mundial multipolar em que as nações são equilibradas globalmente, conduz 

a um processo interno de descentralização e equilíbrio, tudo isso é impulsionado pela 



tecnologia e as oportunidades nos negócios e as perseguições sociopolíticas abertas por 

ela, que permitem a cada indivíduo tomar uma posição mais proporcional dos recursos de 

uma nação ou de uma comunidade. 

Embora possa parecer contra-intuitivo que países como a Rússia, a Índia ou a China, ou 

mesmo jogadores menores, como o Irão, a Tailândia ou o Brasil, invistam na 

descentralização, na auto-suficiência nacional e local e até mesmo nas economias 

informais, nas moedas e nos mercados, ajudando assim a afastar a corrente, dominam o 

estado profundo global que através de seus meios e consumismo ainda atinge, ameaça, e 

influencia virtualmente cada sociedade na terra. 

Finalmente, esquivando-se da crassa, sem sofisticação mas altamente provocante e 

sedutora tensão criada em torno do governo de Trump e o alegado "estado profundo" que 

supostamente está lutando, é essencial em identificar e confrontar o estado profundo real 

que está a orquestrar ambos os lados desta charada. 

Colocar ações em funcionários políticos do estado profundo para resolver o problema do 

estado profundo vai para além da futilidade - é um despertar intencionalmente projetado 

para preservar e perpetuar o estado profundo. Ao identificar a verdadeira fonte do poder 

e da influência do verdadeiro estado profundo - a riqueza que deriva dos monopólios 

corporativos-financeiros, seu controlo sobre a infra-estrutura nacional e internacional e 

seus meios de comunicação - podemos começar a elaborar alternativas práticas para diluir 

esses monopólios e o poder e influência que concedem a quem os controla. 

Isto requere um período de transição que envolva esforços tanto estatais como 

individuais, prosseguidos por todos os que se encontram ameaçados pelo estado profundo 

- e todos aqueles que são ameaçados pelo estado profundo consistem em qualquer pessoa 

que reside fora das salas de reuniões a partir do qual a sua agenda é concebida e 

implementada. 

Tony Cartalucci , pesquisador e escritor geopolítico baseado em Bangkok, 

especialmente para a revista on-line  " New Eastern Outlook". 
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