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Linha de Pesquisa: 
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a) Gestão Pública no Poder Legislativo 

Regulação, Políticas Públicas e Accountability e o papel do Legislativo 
 

b) Processos Políticos do Poder Legislativo 
Processo Legislativo 
Função Legiferante 
Controle e Fiscalização da Administração Pública 
 

c) Política Institucional do Poder Legislativo: 
Participação e Representação da Sociedade 

  
 
Período Proposto: 
12 meses – Maio/2017 a Abril/2018 
 
 
 
Resumo: 
 

Este projeto é apresentado como continuidade e aprofundamento da pesquisa que se encontra 

em conclusão no âmbito do GPE/CEFOR, intitulada “Contratação Pública de Projetos e 

Julgamento Qualitativo: Análise comparativa entre a legislação Europeia e a Brasileira” 

(SOBREIRA e RIBEIRO, 2017). Tal pesquisa teve como objetivo a análise do contexto legislativo 

contemporâneo (no Brasil e na Europa) das contratações públicas de projeto, com enfoque nas 

Parcerias Público-Privadas e, nesse contexto, os Concursos de Projeto. As conclusões do estudo 

provocaram reflexões que remetem à necessidade de um olhar retrospectivo sobre a história da 

legislação e da regulamentação das contratações públicas de projeto no Brasil, como ferramenta 

para a compreensão e a crítica do contexto atual e das proposições em curso. É nesse sentido 

que é apresentado este projeto, que tem como principal objetivo identificar e analisar a 

legislação e a regulamentação das contratações públicas de projeto, com enfoque nos 

concursos, do segundo quarto do século XX aos dias atuais. O recorte temporal proposto tem 

como marco inicial a Lei 125 de 1935, um dos primeiros instrumentos a regulamentar a 

contratação pública de projeto, e se estende até os dias atuais, com o propósito de identificar 

semelhanças, diferenças e respectivas contextualizações com os cenários técnico, profissional, 

político e social no período estudado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. APRESENTAÇÃO 
 
A discussão sobre a qualidade da arquitetura pública no Brasil passa necessariamente pela 

análise e crítica dos instrumentos que regulamentam tal produção. Os concursos de arquitetura 

são uma modalidade de contratação em que o julgamento qualitativo do projeto é o principal 

quesito de avaliação. Mesmo se tratando de instrumentos de exceção no caso do Brasil 

(SOBREIRA, 2014), por serem eventos públicos, de ampla visibilidade, associados ao debate 

público e à participação coletiva e competitiva, sua contribuição e seu alcance vão além do 

atendimento a demandas contratuais específicas e têm impacto sobre a profissão, o ensino, a 

prática e a própria gestão pública. Nesse sentido, entender como a legislação e a regulamentação 

dos concursos evoluíram (ou involuíram) ao longo do tempo é também uma forma de entender o 

papel e o lugar do Projeto de Arquitetura na Administração Pública, na história e nos dias atuais. 

 
 
3. OBJETIVOS 
 
O principal objetivo desta pesquisa é catalogar e analisar a legislação e a regulamentação relativa 

aos concursos de arquitetura no Brasil, a partir de 1935. 

 
 
5. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 
 
Em 03 de Dezembro de 1935 foi aprovada pela Presidência da República a Lei nº 125, que 

estabelecia regras sobre a construção de edifícios públicos. De acordo com a Lei, em seu artigo 

5º: 

 

  “Art. 5º Nenhum edifício público de grande proporções, será construido sem prévio 

concurso para escolha do projeto respectivo. No concurso tomarão parte sómente 

profissionaes habilitados legalmente.” (grifo nosso) 

 

Quase sessenta anos depois foi aprovada a Lei, ainda vigente, que regulamenta os contratos 

públicos (Lei 8.666/1993), segundo a qual, em seu artigo 13º, § 1o : 

 

“ Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a 

prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, 

preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com 

estipulação prévia de prêmio ou remuneração.” (grifo nosso) 

 

Em dezembro de 2016 encontrava-se em discussão no Senado Federal um substitutivo da Lei 

8.666/1993 (PL 559/2013) que em sua redação final excluiu a “preferência” até então dada pela 

Lei aos concursos e que incluiu a “contratação integrada” como novo resgime, em que o projeto 



pode ser incluído como parte das atribuições do construtor, ignorando eventuais conflitos 

interesses, até então considerados importantes na Legislação Federal. 

 

O que ocorreu entre os oitenta e dois anos que separam a Lei 125/1935, que estabelecia “nenhum 

edifício público de grandes proporções será construído sem prévio concurso”; passando pela Lei 

8.666/1993 que define a preferência ao concurso e, atualmente, o Projeto de Lei 559/2013 que 

parece fragilizar o instrumento do concurso e o próprio projeto, ao retirar a preferência dada pela 

legislação vigente ? 

 

Em que medidas as proposições legislativas são causa ou efeito dos panoramas políticos e 

econômicos vigentes ? Afinal, de acordo com Wezemael e Paisiou (2014): 

 

“Se por um lado recomenda-se ser mais criterioso e cuidadoso em relação 

aos procedimentos de gestão e produção da infraestrutura, das edificações e dos 

espaços públicos nos períodos de recuperação da economia e da urbanização de 

um país, por outro é preciso reconhecer que exatamente nesses períodos há um 

risco de que o poder regulatório e a experiência estabelecida não acompanhem as 

dinâmicas do desenvolvimento econômico” (p.163). 

Nesse contexto, este projeto de pesquisa tem como objetivo descrever e interpretar os 

instrumentos vigentes em cada período, nos respectivos contextos político, social e econômico, 

assim como seu impacto potencial na qualidade das obras públicas e dos espaços urbanos. 

 

 
6. METODOLOGIA 
 
A pesquisa está estruturada metodologicamente em quatro etapas, a saber: 

 

1. Catalogação da Legislação e Bibliografia 

2. Leituras, fichamentos e análise do material coletado 

3. Elaboração de matrizes e diagramas analíticos 

4. Produção de relatório final e artigos resultantes 

 

Na Etapa 1, serão selecionados e catalogados instrumentos normativos, bibliografia técnica e 

acadêmica e registros de debates públicos no Brasilrelacionados ao tema da “contratação pública 

de projetos”, com enfoque nos “concursos de arquitetura”, a partir de 1935. Esta etapa da 

pesquisa, apesar de concentrar as atividades no primeiro bimestre do cronograma, será objeto de 

atualização e revisão ao longo de todo o período (ver Item 6 – Cronograma). 

 

A Etapa 2 se refere à leitura, fichamento e análise do material coletado na Etapa 1, em especial 



no que se refere às discussões sobre a legislação, a regulamentação e os respectivos contextos 

políticos, sociais, profissionais e econômicos. Assim como a etapa anterior, as atividades desta 

etapa se sobrepõem (com menor intensidade) às atividades das etapas seguintes. 

 

As leituras e análises da etapa anterior serão consolidadas por meio da elaboração e 

interpretação de matrizes e diagramas analíticos, que correspondem à Etapa 3 da pesquisa. 

 

A última etapa da pesquisa (Etapa 4) se refere à produção do relatório final e à elaboração de 

artigos resultantes, tanto para publicação no âmbito institucional quanto para submissão a 

veículos técnicos e acadêmicos de interesse. 

 
 
 
7. CRONOGRAMA 
 
 
As etapas descritas no Item 6 serão desenvolvidas de acordo com o seguinte cronograma de 
atividades, considerando pesquisa a ser realizada entre Maio/2016 e Abril/2017 (12 meses): 

 

Cronograma - Pesquisa 

Etapa Mai/17-Jul/17 Ago/17-Out/17 Nov/17-Dez/17  Jan/18-/Abr/18 

Etapa 01     

Etapa 02     

Etapa 03     

Etapa 04     
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