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O Contraponto ? CP, rede que congrega doze empreendimentos de
economia solidária, de Porto Alegre e/ou de cidades próximas, ocupa
espaço fixo de convivência e de comercialização de produtos da
economia solidária no Campus Central da UFRGS. Surgiu em 2005 como
o projeto Entreposto de Cultura, Saúde e Saber. A partir de 2014, com a
criação de seu Estatuto Social, organiza-se enquanto Associação de
Produtores de Economia Solidária - Contraponto. O CP também tem
como proposta ser uma loja-escola, tornando-se um espaço educativo e
de diálogo com a comunidade acadêmica, sociedade e outras iniciativas
de economia solidária. Atualmente, é parte do Programa de Extensão,
interdisciplinar, denominado ?Laboratório Escola Contraponto?, que tem
como objetivo ?Fortalecer e ampliar a rede de empreendimentos de
economia solidária que integram a Associação de Produtores de
Economia Solidária ? Contraponto, desenvolvendo processos e
metodologias que, articulados com a formação dos estudantes,
contribuam com a promoção de iniciativas de consumo consciente, a
alimentação saudável, a soberania alimentar e práticas de trabalho
associado dentro da universidade?. Ressalta-se a importância das
atividades desta loja-escola, pois se direcionam ao fortalecimento da
economia solidária, instigando reflexões sobre os padrões de produção,
circulação e aquisição e sobre novas formas de interação entre
trabalhadoras, trabalhadores e os públicos consumidores. Destaca-se a
interlocução que o Contraponto tem com o ensino, através de discussões
pertinentes a economia solidária, tangenciando cursos das áreas das
ciências econômicas, da administração e das ciências da comunicação,
assim como com a pesquisa, também em diferentes áreas. Entende-se
que, as atividades concernentes a este Programa, ajudam a desmistificar
e a construir a realidade desta outra economia, potencializando a geração
de trabalho e renda. Na Mostra Interativa do Salão de Extensão 2019,
além de expor e comercializar alguns de seus produtos oportunizará aos
visitantes, reflexões sobre produção e comercialização, já que a presença
no estande será de trabalhadoras, trabalhadores que fazem parte da
loja-escola e bolsistas que atuam nos projetos de extensão. Ainda, o
diálogo com os visitantes poderá perpassar o tema da economia solidária,
seus princípios e valores; organização e modelo de gestão do
Contraponto, gestão esta que valoriza o trabalho coletivo, a cooperação e
a solidariedade e outras formas de relações econômicas, mais justas,
inclusivas e cooperativas.

