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Introdução  

 

Esta pesquisa objetiva explicitar a 

existência de relações de poder entre 

diferentes organizações jurídicas. Na 

perspectiva da teoria dos sistemas sociais 

autopoiéticos de NiklasLuhmann, existem 

assimetrias entre organizações de centro e 

das periferias do sistema jurídico. 

Advocacia, magistratura, procuradorias e 

outras instituições jurídicas constituem 

diferentes modos de construção de sentido 

do direito. Esta pesquisa analisa, a partir de 

uma pesquisa empírica, as relações entre 

duas importantes instituições jurídicas do 

Brasil, que são o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Seguindo a 

metodologia da análise de discurso do 

sujeito coletivo, foram realizadas 

entrevistas com membros das duas 

instituições, de modo a estruturar as 

diversas formas de representação social 

que uma possui a respeito da outra.   

 

Objetivo geral   

 

Explicitar as diferentes formas de 

representação social do direito pelo 

Ministério Público e Defensoria Pública no 

Sul de Minas. 

 

Metodologia  

 

Utilizou-se, como referencial teórico, o 

conceito de organizações da teoria dos 

sistemas sociais autopoiético de 

NiklasLuhmann, bem como, para explicitar 

as diferentes representações sociais do 

direito, foram realizadas entrevistas com 

membros do MP e da Defensoria Pública 

utilizando-se a metodologia da Análise de 

Discurso do Sujeito Coletivo. 

 

Resultados 

 

Através de entrevistas realizadas com 

membros da instituição do Ministério 

Público e membros da Defensoria Pública, 

a pesquisa constatou a existência de uma 

homogeneidade de representações sociais 

das instituições a respeito do direito  
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