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Resumo:  
 
Os estudos organizacionais desenvolvidos sob a perspectiva da teoria institucional 
reconhecem a influências dos mitos sociais na tomada de decisão e na criação de 
estruturas que produzem as decisões. Autores vinculados ao institucionalismo 
apontam a possibilidade de valores substituírem os critérios técnicos na determinação 
das atividades organizacionais e destacam a influência dos processos cognitivos e dos 
sistemas simbólicos socialmente construídos. O presente trabalho buscou observar a 
relação entre a institucionalização de mitos e a racionalidade econômica no processo 
de legitimação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas. A revisão 
da literatura procurou abranger a incorporação de dimensões simbólicas no campo 
dos estudos organizacionais sob a ótica da teoria institucional. Buscou-se também 
conhecer o trabalho de autores de outras áreas do conhecimento, como a Psicologia e 
a Semiologia, que trabalham as dimensões simbólicas e o desenvolvimento dos mitos 
na sociedade. Definiu-se o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas 
como unidade de análise por se tratar do último remanescente desse tipo de 
transporte ferroviário no Brasil e pelo fato de estar em operação há mais de um século. 
Adotou-se a metodologia qualitativa e optou-se pelo método de Análise do Discurso 
como condutor do percurso exploratório das manifestações dos entrevistados no 
processo de investigação da construção social. O foco da análise do discurso está nos 
processos pelos quais o mundo social é construído e mantido. A escolha do método 
da Análise do Discurso teve também como objetivo desenvolver abordagem 
multidisciplinar, relacionando estudos organizacionais à Psicanálise e à Semiologia, 
tendo em vista que os mitos são difundidos pela linguagem. Passageiros, operadores 
e gestores contribuíram com seus depoimentos que foram analisados sob a ótica da 
teoria estudada. Os resultados reforçam as percepções adquiridas mediante a leitura 
das abordagens teóricas de que existem diversas racionalidades e que a racionalidade 
econômica pode coexistir com a presença de mitos e de dimensões simbólicas que se 
manifestam nos discursos. Foi possível perceber que uma organização pode 
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sobreviver mediante processos de legitimação, mesmo que o retorno financeiro não 
seja o principal indicativo do seu sucesso. 
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