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O presente pré-projeto tem como tema a concessão de nacionalidade para os 
apátridas. Expressa a importância de possuir uma nacionalidade, posto que, na 
ausência dela o indivíduo está desprovido dos seus direitos e garantias 
fundamentais. A nacionalidade é a relação existente entre o indivíduo e o Estado, 
um vínculo jurídico-político entres eles. No entanto, existe uma condição chamada 
‘’apatridia’’, a qual o indivíduo não possui nenhuma nacionalidade, ou seja, não é 
reconhecido por nenhum Estado. Tal condição impossibilita que o indivíduo possa 
usufruir de muitos dos direitos humanos básicos e fundamentais por conta da sua 
ausência de nacionalidade, sendo ela um pré-requisito para que alguém possa 
usufruir desses direitos. Ainda em sua introdução, é indicado algumas das causas 
de apatridia como o conflito jus solis e jus sanguinis. O projeto de pesquisa em 
questão tem como problemática a grande dificuldade de conceder direitos e 
garantias fundamentais igualitários aos apátridas assim como os nacionais 
possuem. Os apátridas vivem no que é chamado de ‘’limbo legal’’, uma lacuna 
preocupante nas legislações, e assim, os apátridas não possuem o devido amparo 
legal para que possam desfrutar de suas liberdades e direitos fundamentais. Como 
objetivo principal, busca analisar formas de uma possível erradicação da apatridia ou 
uma significativa diminuição desta por meio de mecanismos legais que facilitem a 
obtenção de uma nacionalidade pelos indivíduos que se encontram na condição de 
apátrida. O projeto de pesquisa traz ainda como objetivos específicos: apontar quais 
direitos e garantias fundamentais são perdidos pelo indivíduo por conta da sua 
condição de apátrida; listar as principais causas de apatridia e buscar e exemplificar 
o que se tem feito no Brasil para que possa ser concedido nacionalidade aos 
apátridas. Na metodologia, será utilizado o neoconstitucionalismo como referencial 
teórico, como método de pesquisa será utilizado o método hipotético-dedutivo e 
como técnica de pesquisa será utilizada a documental e revisão bibliográfica. O 
resultado que se busca com a presente pesquisa é analisar formas de diminuir 
significativamente a apatridia por meio da criação de mecanismos legais que 
viabilizem e facilitem a concessão de nacionalidade para os indivíduos que se 
encontram desprovidos de proteção diplomática e sem quaisquer dos seus direitos e 
garantias fundamentais. 
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