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Alternativas socialistas ao capitalismo: 
de Viena à Santa Fé – Parte III 

Duncan Foley1 

 

4. Uma conclusão fantasista 

Para encerrar a exposição apresentada até aqui, desfrutarei do privilégio de 
fantasiar uma alternativa à produção mercantil capitalista. Existem algumas regras 
básicas para fazer esse exercício de imaginação. 

Trata-se de uma especulação sobre como mudar o que Marx chama de relações 
sociais de produção. Ao pensar sobre uma alternativa dentro de uma gama (muito 
ampla) de questões, não me sinto obrigado a considerar todos os problemas sociais 
envolvidos (tais como política externa, religião, educação, instituições políticas, doenças 
mentais, abuso de drogas, cultura). Em geral, a suposição básica é que a vida continua 
como de costume. As pessoas se levantam de manhã, vão para o trabalho ou para a 
escola, formam famílias, se reproduzem, envelhecem, consomem e assim por diante. Há 
desastres naturais e conflitos internos e externos, divisões regionais e afins.  

Mas não seria correto não tratar de aspectos críticos do problema de organizar 
uma divisão complexa de trabalho para sustentar o tipo de sociedade tecnologicamente 
sofisticada que o capitalismo pós-industrial criou, com níveis relativamente altos de 
consumo e segurança econômica. Por exemplo, não seria muito interessante postular 
um sistema de abundância universal de valores de uso criado por uma força de trabalho 
de robôs imaginários para, depois, especular sobre as brilhantes possibilidades 
resultantes dessa vida social humana. Também não seria de grande interesse ignorar o 
problema de uma “transição”, assumindo um sistema alternativo completo, 
autocontido e que se reproduz por si mesmo.  

Uma fantasia socialista alternativa tem que incluir a noção de uma economia 
“mista”, na qual as relações sociais capitalistas continuam a prevalecer em alguns 
setores ou regiões. O setor socialista da economia deve incluir meios para se relacionar 
com o setor capitalista produtor de mercadoria. Além disso, estou mais interessado em 
ideias que permitiriam que a alternativa socialista possa coexistir (e, em um sentido mais 
amplo, competir) com as relações sociais mercantis capitalistas. Assim, não é justo 
assumir alguma transformação “revolucionária” de toda a sociedade (mesmo frente ao 
cenário distópico de uma crise ecológica em curso ou mesmo iminente) que mudasse 
completamente as relações sociais.  

Parece-me igualmente desinteressante, no entanto, ignorar a profunda 
hostilidade da ideologia burguesa às alternativas radicais à produção mercantil 
capitalista. Estou interessado principalmente em pensar como as pessoas comuns das 
cidades, as quais em geral têm empregos, rendas e vidas mais ou menos estáveis dentro 
do sistema mercantil capitalista, podem transformar suas relações sociais de produção.  
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Não vai ser difícil criticar a fantasia particular que agora vou apresentar. A 
principal função desse exercício, que faz suposições concretas que podem ser 
derrubadas, é propiciar críticas dialéticas. Por outro lado, não pertence ao espírito desse 
tipo de exercício invocar a “natureza humana” como uma objeção seja ela do tipo que 
for possível; ou ainda meramente afirmar que a produção mercantil capitalista tem 
muitas contradições ainda não resolvidas. Não seria razoável, por exemplo, afirmar que 
o comportamento oportunista, tal como existe na realidade da produção mercantil 
capitalista, desapareceria no comportamento social numa sociedade socialista (tal como 
aqui fantasiada).  

De fato, parece razoável supor que uma mudança nas relações sociais tornaria 
mais equilibrado o comportamento humano nesse aspecto, pelo menos na margem. 
Parece razoável supor que as pessoas são suficientemente adultas e conscientes dos 
fatos da vida econômica para entender que, em um nível agregado, o consumo depende 
da produção; e que, por isso, devem estar dispostos a aceitar a responsabilidade social 
de trabalhar produtivamente como uma condição necessária para poder depois 
consumir. 

 

4.1 Rede-vida2 

Portanto, vamos imaginar um conjunto alternativo de relações sociais, as quais 
chamarei de “rede-vida”. Suporei que elas podem organizar a produção social para 
atender, pelo menos, parte do espectro das necessidades humanas fora das instituições 
mercantis capitalistas.  

A produção na rede-vida é organizada por meio de empresas de produção por 
pares e sob a “propriedade” comum. As pessoas iniciam ou participam de iniciativas 
existentes de produção por pares sem qualquer compensação material direta. O 
produto dessas empresas é disponibilizado gratuitamente aos participantes do sistema 
por meio de um sistema de distribuição próprio. O programa de computador empregado 
na coordenação social é de uso livre, estando disponível gratuitamente por meio de 
licenças de código aberto. Um ponto importante aqui é que usuários ou consumidores 
dos produtos da rede-vida concordam em não os vender como mercadorias por 
dinheiro. O objetivo é criar um sistema alternativo de produção e distribuição que possa 
ser efetivamente separado da produção mercantil capitalista.  

Cada participante das empresas que formam a rede-vida tem uma conta e esta 
é mantida num banco de dados central. Cada uma dessas contas registra as 
contribuições individuais ofertadas às empresas que compõem a rede-vida, assim como, 
também, as retiradas individuais de produtos. Assim, um indivíduo que participou de 
uma empresa de produção de alimentos teria essa participação registrada em sua conta 
rede-vida; se ela recebesse comida, roupa ou programas de computador dos centros de 
distribuição da rede-vida (talvez algo semelhante às atuais cooperativas de consumo de 
alimentos ou de produção agrícola), essas retiradas também seriam registradas na conta 
da rede-vida. (Pode-se imaginar algo como um sistema semelhante ao usado pelas 
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empresas de cartão de crédito, o qual mantém e atualizada essas contas 
automaticamente.)  

O objetivo da conta rede-vida não seria impor um equilíbrio exato entre, por um 
lado, as contribuições individuais para o sistema de produção e, por outro, as retiradas 
por meio do sistema de distribuição no sistema de produção. O sistema como um todo 
monitoraria o equilíbrio entre produção e repartição, identificando, desencorajando ou 
evitando possíveis excessos abusivos na “aquisição” dos produtos. (Se as contas 
individuais fossem publicamente acessíveis de algum modo, a pressão dos pares poderia 
desempenhar um papel importante nesse aspecto.) A premissa do equilíbrio das contas 
como um todo é que a rede-vida é capaz de se manter solvente e de ter estoques 
disponíveis de produtos para atender as demandas.   

Um sistema rede-vida só funcionará se os indivíduos participantes do sistema 
desenvolverem um etos próprio em termos de economia, prudência e aversão ao 
desperdício. A rede-vida deve manter prudentemente reservas de produtos para 
garantir sua capacidade de responder às contingências (desastres naturais, falhas locais 
do sistema) com certa flexibilidade e confiabilidade. Os participantes do sistema, tanto 
como produtores quanto como consumidores, devem usar os recursos com parcimônia. 
A ideia de “suficiente” tem que permear o sistema de cima para baixo.  

Como foi visto, a questão básica da coordenação em um sistema de divisão de 
trabalho é o mecanismo de realimentação que resolve o problema da escassez e dos 
excedentes de determinados produtos. (As pessoas não podem viver exclusivamente de 
programas de código aberto de alto desempenho se comida e bebida não for oferecida 
pelo sistema de distribuição.) No sistema mercantil capitalista, o mercado fornece essa 
realimentação (não perfeitamente tal como fantasia a teoria do equilíbrio neoclássico, 
mas pelo menos de modo suficiente para fazer as sociedades complexas funcionarem 
durante a maior parte do tempo).  

Um dos objetivos do sistema rede-vida é evitar a redistribuição aviesada e a 
concentração da renda inerente ao sistema defendido por autores como Hayek; pois 
este sistema exige que os indivíduos participem nas trocas mercado para obter as 
informações que necessitam. No novo sistema (com a sua lógica aqui apenas fantasiada) 
não é aceitável cobrar dos usuários que os preços dos bens e serviços sejam 
imediatamente pagos com dinheiro. Suponha-se, então, que já estamos vivendo no 
sistema da rede-vida. No galpão de distribuição de alimentos, em Berkeley, falta vinho, 
enquanto na rede de distribuição de calçados, em Baltimore, há excesso de sapatos. Ou 
ainda, por exemplo, tem-se uma escassez social de comida e um excesso de roupas em 
geral. Como o sistema rede-vida pode resolver esse tipo de problema? 

Para enfrentar este problema de excessos e carências é preciso que sinais sejam 
fornecidos aos produtores para que eles deixem de produzir os bens produzidos em 
excesso, para que passem a produzir os bens faltantes.  (O sinal no sistema mercantil 
capitalista vem do excesso de lucros no setor em que há escassez e de perdas no setor 
saturado.) Ora, sinais adequados podem ser fornecidos simplesmente pelos produtores 
que monitoram as contas da rede-vida, pois eles percebem que os estoques de vinho 
estão baixos, enquanto os estoques de sapatos estão se acumulando. É claro que não é 
muito fácil para os produtores de calçados de Albany passarem a produzir vinho. 
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Ademais, o sistema de ajustes descentralizado que corrige as deficiências ou os excessos 
de estoque pode facilmente levar a respostas instáveis.  

Um recurso que a rede-vida poderia usar para resolver esses problemas pode 
provir da criação de um sistema de computador interativo com dados em tempo real 
baseados nas contas já mencionadas. Nesse caso, uma espécie de mercado virtual 
poderia fornecer os sinais de preços para produtores e usuários. Simulações com base 
nesse tipo de recurso poderiam ajudar a evitar as instabilidades no processo de 
ajustamento da oferta com a demanda.  

Um problema mais sério para o sistema da rede-vida seria a relutância (ou 
inércia) dos produtores de bens com excesso crônico de investir em novas capacidades 
produtivas, pois isto poderia envolver uma realocação dos recursos e, assim, outros 
custos sociais. Esse tipo de ajuste, certamente, testaria a motivação, a imaginação e a 
disposição para se adaptar dos participantes da rede-vida. Mas ela teria uma vantagem 
em relação à produção mercantil capitalista já que não teria que alcançar, de modo 
preciso, as igualdades marginais implicadas na equalização da taxa de lucro tal como 
exige o rigor da competição capitalista. O problema para a rede-vida não seria otimizar, 
mas satisfazer, isto é, fazer apenas o suficiente para continuar existindo e para permitir 
que as pessoas dediquem as suas energias vitais também para outras atividades em que 
estivessem mais interessadas. Se a rede-vida conseguisse resolver esse problema, ela 
poderia sobreviver. 

 

4.2 Os contornos da Lifenet 

A ideia central do sistema rede-vida ou de algo parecido com ela é criar uma 
alternativa às relações sociais capitalistas que possa coexistir e competir com ela.   

A rede-vida poderia se expandir (ou se contrair) em várias dimensões em relação 
ao sistema produtor de mercadoria que com ela coexistiria.  

A nível individual, a rede-vida não exigiria um compromisso “tudo ou nada”. Uma 
pessoa poderia dedicar algumas ou todas as suas energias à rede-vida durante parte ou 
em todo o seu ciclo de vida; os participantes na produção por pares poderiam também 
ter um emprego fixo ou em tempo parcial.  Isto exigiria que os participantes da rede-
vida também tivessem não apenas uma conta nesse sistema, mas também contas 
bancárias regulares. Estas últimas atenderiam às suas necessidades de consumo e de 
reprodução por meio do gasto de dinheiro na compra de mercadorias e não apenas 
adquirindo bens e serviços dos centros de distribuição da rede-vida.  

Essa divisão dependeria de escolhas individuais; entretanto, isto 
necessariamente implicaria numa divisão agregada da economia social entre a produção 
da rede-vida e a produção de mercadorias capitalista. Se a rede-vida se tornasse 
extremamente bem-sucedida, ninguém passaria fome por não usar a produção 
capitalista de mercadorias. Nesse caso, ela teria grande parte da mão-de-obra produtiva 
existente e atenderia uma proporção maior de necessidades humanas por meio de seu 
sistema de distribuição. 

 Há inevitavelmente um outro lado opositivo nesse problema, ou seja, um “risco 
moral” de que os indivíduos consumam muito mais na rede-vida do que contribuem 
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para ela. Assim, eles subsidiariam os seus gastos com mercadorias privadas no curto 
prazo; por outro lado, a longo prazo, eles promoveriam um subsídio efetivo ao próprio 
sistema capitalista. (A análise marxista argumentaria que, a longo prazo, o sistema 
capitalista-mercadoria reduziria os salários da força de trabalho exatamente pelo 
excesso das despesas que os assalariados extrairiam da rede-vida.)  

A coexistência de rede-vida com o sistema capitalista produtor de mercadoria 
forneceria uma importante válvula de segurança tanto a nível individual como social. Se 
o sistema rede-vida apresentar falhas de desempenho (digamos, na disponibilidade de 
bens e serviços no sistema de distribuição), isto poderia ser suavizado ao nível individual 
por meio de uma mudança para o sistema mercantil capitalista. Um sistema de 
capitalista menor, como resultado da concorrência efetiva da rede-vida teria, 
entretanto, menos capacidade de desempenhar esse papel de absorvedor de choques. 
O sistema de distribuição da rede-vida poderia se ajustar à escassez complementando a 
sua própria produção com mercadorias compradas do sistema capitalista. Isso seria 
contraproducente se se tornasse um padrão e esse padrão fosse constantemente 
reproduzido; porém, isso também poderia fornecer sinais informativos para a rede-vida 
de que deveria se reajustar a sua alocação interna de recursos.  

(Um economista neoclássico poderia teorizar para mostrar que há um tamanho 
“ótimo” para o sistema da rede-vida. Ele mostraria que os seus benefícios marginais em 
termos de alta qualidade de produção e maior qualidade de vida teria de igualar aos 
seus custos marginais em termos de incertezas de oferta e ineficiências de alocação. Na 
mesma linha, a rede-vida poderia ser considerada como uma economia separada que é 
capaz de negociar com o sistema capitalista produtor de mercadorias.)  

Uma outra dimensão em que a rede-vida poderia se expandir ou contrair vem a 
ser a gama de bens e serviços que fornece. Organizações semelhantes à rede-vida 
coexistem já com a produção de mercadorias capitalistas: as instituições religiosas, a 
produção por pares, grupos de aficionados e coisas do gênero. A produção por pares 
demonstrou sua capacidade de competir eficazmente com a produção de mercadorias 
na produção de programas de computador (em parte porque a forma da mercadoria 
cria incentivos que interferem diretamente nos aspectos críticos do projeto e 
desenvolvimento do programa).  

Entretanto, é uma questão em aberto saber se ela pode abranger também o 
desenvolvimento de medicamentos, particularmente para o tratamento de doenças 
mais raras que oferecem pouco incentivo ao lucro para empresas farmacêuticas 
capitalistas. O que pensar, também, sobre a produção de alimentos locais, cuidados com 
crianças e idosos, terapia, vestuário, têxteis, metais pesados, infraestrutura de 
transporte? Cada um desses casos apresenta diferentes obstáculos para o sucesso do 
modelo rede-vida. (Esses casos e em muitos outros também fornecem desafios ao 
sucesso do modelo capitalista produtor de mercadorias.)  

Este modelo de coexistência de sistemas implica na necessidade de que as 
empresas da rede-vida façam trocas com o sistema capitalista. A rede-vida não poderia 
prover todos os insumos necessários para sua própria produção, especialmente em seus 
estágios iniciais de desenvolvimento. Assim, o sistema rede-vida terá que acumular, 
gerenciar e gastar dinheiro em mercadorias produzidas ainda de forma capitalista. Do 
ponto de vista ideológico, esta necessidade parece particularmente sensível; eis que 
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haverá as maiores pressões para que as empresas da rede-vida se moldem à lógica do 
sistema produtor de mercadorias. Os ativos financeiros do sistema rede-vida teriam que 
ser gerenciados como um tipo novo de confiança. Se a rede-vida não conseguir acumular 
recursos monetários suficientes, teria que exportar algo de valor para o sistema 
capitalista, uma atividade que também carrega perigos muito evidentes para a 
integridade do modelo rede-vida. 

 

4.3 As questões do ciclo de vida e da segurança econômica 

Do ponto de vista individual, a participação no sistema da rede-vida apresentaria 
riscos significativos. Alguém que devotou toda a sua energia produtiva à rede-vida pode 
estar satisfeito o suficiente com as relações sociais que lhe são inerentes, assim como 
com os bens e serviços que ela fornece; mas como ficam os riscos de invalidez e 
aposentadoria? A produção da rede-vida envolverá inevitavelmente investimentos, os 
quais desviarão os recursos produtivos do consumo atual. Como ocorreria a formação 
poupança que cobre tais investimento e como os indivíduos poderiam reivindicar o 
retorno dos investimentos no futuro?  

O sistema de contas da rede-vida poderia fornecer uma série de meios para 
tratar dessas questões, pois ele conteria um registro confiável das contribuições 
geracionais e dos usos dos resultados da produção. Mesmo no campo da fantasia 
estruturada, está claro que existe o risco de que o sistema da rede-vida possa se 
degenerar em um sistema alternativo de contabilidade monetária e mercantil, o qual 
apareceria para enfrentar tais questões. Se a rede-vida se mostrasse robusta e 
resistente ao desenvolvimento da desigualdade distribucional interna, talvez seja 
possível tolerar alguma mercantilização nas bordas sem perder seu caráter essencial 
como uma alternativa ao sistema mercantil capitalista.  

O modelo da rede-vida, ao coexistir e competir com a produção capitalista de 
mercadorias, apresenta um outro risco, o risco de que um ou outro desses sistemas 
desapareça inteiramente. Uma vez que tanto a produção capitalista de mercadoria 
quanto a produção da rede-vida dependem crucialmente de “economias de rede”3 para 
serem viáveis, é muito provável que elas desenvolvam instabilidades à medida que uma 
crescer e a outra encolher. 

 

5) Questões a título de conclusão 

A fantasia da rede-vida realmente tem alguma coisa para ensinar sobre o ideal 
do socialismo?  

Marx frequentemente reiterou a importância de separar o metabolismo 
necessário da reprodução humana, o gasto de trabalho para criar produtos úteis e o 
consumo desses produtos para sustentar a vida social humana, a partir das relações 
sociais pelas quais a reprodução ocorre. Isso se revela muito difícil na prática, porque 
tendemos a perceber a produção e a reprodução por meio de formas e relações sociais 
específicas pelas quais elas ocorrem. Se rede-vida ou qualquer outra versão de 
socialismo for vista por meio das leis da sociedade mercantil, ela parecerá apenas mais 
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uma versão distorcida da produção de mercadorias. Este é uma característica familiar 
da ideologia burguesa.  

Por um lado, a ideologia burguesa poderia prever o rápido colapso do sistema da 
rede-vida (pelo menos se ele tentasse cobrir toda a gama das necessidades humanas 
associadas à reprodução da sociedade), o aparecimento de uma escassez crônica e 
universal de valores de uso. Por outro lado, a ideologia burguesa costuma sugerir que 
qualquer sistema alternativo de relações sociais, na medida em que é bem-sucedido na 
promoção da produção e reprodução, não seria muito diferente do sistema capitalista 
produtor de mercadorias. Ora, isto são maneiras diferentes de afirmar a identidade das 
relações sociais mercantis capitalistas com a reprodução social humana em geral.  

Uma vantagem da fantasia da rede-vida é que ela apresenta a transição para o 
socialismo como um processo cumulativo de escolha que é feita no dia-a-dia. Desta 
forma, ela enfatiza o que me parece ser a questão central colocada pelo ideal do 
socialismo, a questão de como nós, como seres humanos, queremos viver juntos as 
nossas vidas. 
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