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Este trabalho propõe-se apresentar a metodologia multicritérios, segundo o paradigma construtivista. 
Inicialmente, procura estabelecer uma visão epistemológica da pesquisa operacional, percorrendo, para 
isso, desde o caminho realista até o paradigma construtivista. Em um segundo momento, descreve as 
Escolas Americana (Multiple Criteria Decision Making - MCDM) e Européia (Multicriteria Decision 
Aid - MCDA). Após, enfatiza os conceitos básicos da MCDA, através da contextualização dos atores, 
ações e problemáticas. Na seqüência, são demonstradas as fases do processo de apoio à decisão. O 
passo seguinte, evidencia a fase de estruturação por meio da aplicação dos mapas cognitivos. A título 
de conclusão, estabelecem-se algumas considerações a respeito do tema. 
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This paper presents the multicriteria methodology according to the constructivist paradigm. At first, 
we try to establish a philosophic perspective on the operations research and in order to do that we go 
through the realistic point of view to the constructivist paradigm. We also intend to describe the 
American School (Multiple Criteria Decision Making - MCDM) and the European School 
(Multicriteria Decision Aid - MCDA). Later, we emphasize the basic concepts of the MCDA, through 
the context of the actors, problematic and actions. Afterwards , we demonstrate the phases involved in 
the decision aid. The following step consists in examinating the phase of the structure through the 
application of the cognitive maps. At the end, we establish some considerations about the subject. 
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