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Resumo: O presente trabalho é referente à pesquisa de mestrado do
Programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Regional do
Cariri-URCA, a mesma encontra-se em andamento. A pesquisa busca analisar
as contribuições da Instalação Geográfica como metodologia no processo de
ensino-aprendizagem da Geografia para o aluno Surdo, a partir de uma
intervenção pedagógica que está sendo realizada, na Escola de Ensino
Fundamental Centro Educacional de Mauriti – CEM, no município de MauritiCE, em uma turma de ensino fundamenta II, com um estudante Surdo incluído.
Neste sentido, este trabalho apoia-se em uma abordagem qualitativa, através
da pesquisa-ação. Tendo vista o momento de excepcionalidade que estamos
vivendo por conta da nova Coronavírus (COVID19) que vem modificando as
relações em todos os âmbitos da sociedade, sobretudo na escola, utilizamos a
ferramenta Google Meet para podermos realizar os encontros e aplicar a
metodologia com a turma escolhida. Nesse momento já foi realizada a
intervenção pedagógica na escola por meio de encontros virtuais pelo Google
Meet, bem com a produção e exposição das Instalações Geográficas de forma
virtual, foram também realizadas as entrevistas com o aluno Surdo, e as
interprestes e a professora da disciplina de Geografia, e encontra-se em fase
inicial as transcrições das entrevistas dos envolvidos na pesquisa. Os
resultados preliminares apontam que o uso das Instalações Geográficas como
metodologia de ensino-aprendizagem da Geografia para o aluno Surdo, pode
contribuir para a valorização do sistema linguístico visual-motor do mesmo,
tornando a aprendizagem dos conteúdos geográficos mais significativos.
Esperamos ainda que o desenvolvimento deste trabalho suscite em novas
pesquisas ligadas à educação de Surdos e ao ensino-aprendizagem da
Geografia, sobretudo nas contribuições das Instalações Geográficas neste
processo. Corroborando para a compreensão das especificidades dos
educandos Surdos, bem como possibilitando aos docentes a reflexão sobre a
sua prática pedagógica.
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