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Conheci Laura Madrid Sartoretto ainda durante sua graduação na Faculdade de Direito da UFRGS, quando foi minha aluna nos cursos de
Metodologia de Pesquisa em Direito e Direito Internacional Privado.
Uma vez formada, acompanhei sua sólida trajetória de pós-graduação:
primeiro, como aluna de mestrado (LL.M.) na University College London e, depois, como mestranda e doutoranda em Direito Internacional
no Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da UFRGS.
Desde o início da nossa profícua convivência acadêmica, sempre foi
muito marcante o posicionamento crítico da autora com relação ao direito, particularmente no que diz respeito ao direito internacional dos
refugiados, como se depreende da leitura desta obra. Este livro é fruto
dos seus estudos de mestrado na UFRGS, sob a segura orientação do
saudoso professor Thpinambá Pinto de Azevedo, e constitui importante
contribuição a duas ainda incipientes áreas de pesquisa em direito no
Brasil: o direito internacional dos refugiados e as abordagens críticas
ao direito internacional.
Algumas reflexões sobre o direito internacional dos refugiados se
fazem necessárias para contextualizar o presente livro no espaço e no
tempo. A partir da década de 1950, o direito internacional passa a se
ocupar do tema do refúgio. A criação do Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR) e o advento da Convenção de Genebra de 1951 Relativa ao Estatuto de Refugiados (Convenção de 1951)
marcam o início de um regime de proteção internacional aos indivíduos em situação de refúgio. O artigo 1° da Convenção traz uma definição que cria uma categoria especial dentro do gênero das migrações
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