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PROPOSTA DE PESQUISA EM EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NO ESPORTE COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO; O objetivo geral deste 
estudo será analisar o voleibol sentado como prática educativa é gerador de experiências inclusivas, para os estudantes 
que participaram da competição dos Jogos da primavera de 2019 no estado de Sergipe. Os objetivos específicos terão a 
seguintes finalidades: descrever como as experiências vividas oportunizadas pelo esporte, neste estudo o voleibol 
sentado, podem construir uma relação com a educação inclusiva; demonstrar o surgimento do voleibol sentado em 
Sergipe e sua inserção nos jogos da Primavera de 2019 como prática inclusiva; A partir disso, a pesquisa tem abordagem 
qualitativa utilizando-se do estudo de caso, com uso de aplicação de questionário  semiestruturada, análise documental 
e revisão bibliográfica 
ESPORTE; EDUCAÇÃO INCLUSIVA; VOLEIBOL SENTADO. 
 
 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS EN EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA; El objetivo 
general de este estudio será analizar el voleibol sentado como una práctica educativa generadora de experiencias 
inclusivas para los estudiantes que participaron en la competencia de los Juegos de Primavera de 2019 en el estado de 
Sergipe. Los objetivos específicos tendrán los siguientes propósitos: describir cómo las experiencias posibilitadas por el 
deporte, en este estudio el voleibol sentado, pueden construir una relación con la educación inclusiva; demostrar el 
surgimiento del voleibol sentado en Sergipe y su inserción en los juegos de Primavera 2019 como práctica inclusiva; A 
partir de esto, la investigación tiene un enfoque cualitativo utilizando el estudio de caso, utilizando un cuestionario 
semiestructurado, análisis de documentos y revisión bibliográfica. 
DEPORTE; EDUCACIÓN INCLUSIVA; VOLEIBOL SENTADO.  
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