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RESUMO 

 

Em tempos de transformações organizações, proporcionar um ambiente de segurança 

psicológica pode favorecer resultados organizacionais como inovação, alto desempenho, 

diversidade, humanização, diálogo e melhoria nas relações de trabalho, etc. Quando 

observamos os elementos da segurança psicológica é possível perceber o quanto eles 

podem ser potencializados pelo exercício do diálogo entre líderes e liderados. Ao mesmo 

tempo, a segurança psicológica também pode favorecer a prática deste diálogo. Sob um 

olhar transdiscplinar, este artigo se dedica a observar brevemente de que maneira a 

segurança psicológica pode se fortalecer por meio do diálogo entre líderes e liderados, 

como o diálogo pode ganhar fluidez a partir de um ambiente de segurança psicológica e, 

finalmente, demonstrar oportunidades a partir da correlação entre estes dois objetos 

quando intencionalmente amalgamados em busca do resgate à humanização nas relações 

organizacionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança Psicológica; Diálogo entre líderes e liderados; 

Comunicação Organizacional; Comunicação Interna;  

 

Abordagens e limites na correlação entre os objetos “diálogo entre líderes-

liderados” e “segurança psicológica” 

 

Sob um olhar transdisciplinar, este artigo se dedica a observar brevemente de que 

maneira a segurança psicológica pode se fortalecer por meio do diálogo organizacional 

entre líder e times, como o diálogo pode ganhar fluidez a partir de um ambiente de 

segurança psicológica e, finalmente, demonstrar oportunidades a partir da correlação 

entre estes dois objetos quando intencionalmente amalgamados.  

A partir da articulação de conceitos e perspectivas, demonstraremos de que forma 

diálogo e segurança psicológica, diferentes campos do conhecimento, colaboram entre si, 

tendo a comunicação aberta como aspecto comum e transversal entre eles. Mais do que 

isso, a partir de um pensamento complexo, que atravessa as disciplinas em questão, 

demonstrar de que maneira essa integração de objetos pode contribuir para humanizar as 

relações organizacionais. 
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Ao adotar um pensamento complexo, buscaremos a sistematização desta 

correlação de modo a demonstrar como ela se dá, não apenas a partir da análise isolada 

dos objetos aqui circunscritos, mas também por meio da articulação entre eles tendo como 

foco apontar como essa integração coopera para humanizar as relações nas organizações.  

Para contextualizar aqui o que nomeamos como pensamento complexo, resgato o 

que Morin (2005, p. 13) postula a respeito deste conceito quando o descreve como o 

exercício de lidar com os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da 

desordem, da ambigüidade, da incerteza e a busca, finalmente, por clarificar, distinguir e 

- como nos propomos aqui - sistematizar o conhecimento, tendo como eixo esse olhar 

complexo que, de acordo com o autor, “nos permitirá civilizar o nosso conhecimento” 

(MORIN, 2005, p. 16).  

Finalizo essa introdução reforçando que a reflexão aqui proposta será conduzida 

de forma breve e introdutória considerando, principalmente, que a pesquisa bibliográfica 

realizada não trouxe estudos similares acerca da correlação entre tais objetos. Dessa 

forma, o artigo se dedicar a engendrar esta correlação a partir de uma perspectiva teórica 

e, também, prática, como veremos mais adiante.  

 

Segurança Psicológica: características e elementos  

 

De acordo Cauwelier (2016), Abraham Maslow em 1954 foi o primeiro a usar o 

termo segurança psicológica em seu trabalho de desenhar a hierarquia de necessidades, 

indicando que a necessidade primordial de segurança tem prioridade sobre outras 

necessidades humanas, como pertencimento, realização ou autorrealização. Embora seu 

trabalho se concentrasse no indivíduo, Maslow indicou o papel que os outros indivíduos 

também desempenham na criação ou destruição desta sensação de segurança. 

Segurança Psicológica é um termo cunhado em 1999 pela Dra. Amy Edmonson, 

professora de Harvard e pesquisadora do tema e tem ganhado visibilidade significativa 

desde que foi publicado um artigo na revista New York Times, em fevereiro de 2016, 

relatando um estudo de cinco anos no Google que investigou o que caracterizava as 

empresas de melhor desempenho e no qual foi concluído que segurança psicológica era - 

“de longe” - um dos principais fatores para times de sucesso.  

No Brasil, o tema vem ganhando maior atenção nos últimos 2 anos, inclusive 

tendo seu alcance estimulado pela visibilidade do projeto do Google. Um dos marcos do 

crescimento deste assunto no Brasil foi o surgimento do Instituto Internacional de 
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Segurança Psicológica, em 2020, cujo o objetivo é endossar o pioneirismo e dar 

visibilidade ao tema, bem como criar condições para que o Brasil e demais países de 

língua portuguesa possam acompanhar os outros países ao redor do mundo em termos de 

evolução dentro desta temática, inclusive a partir da aplicação de diagnósticos e 

intervenções baseadas nos estudos da Segurança Psicológica.  

Também em 2020, foi lançada no Brasil a 1ª edição do livro “A Organização sem 

medo - Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho para Aprendizado, Inovação 

e Crescimento” de Amy Edmondson, publicação que se propõe a ser um guia prático para 

criação de culturas em que o conhecimento e a inovação prosperam porque as pessoas se 

sentem seguras para contribuir com suas ideias. 

Segundo Edmondson (1999, p. 6), segurança psicológica é “crença compartilhada 

pelos membros da equipe de que a equipe é um ambiente seguro para se tomar riscos 

interpessoais”. Isso significa que as pessoas que formam aquele time se sentem seguras 

para tomar os riscos a seguir listados:  

 

Fonte: Material apresentado durante a formação em Certificação Internacional em Segurança Psicológica de Times, 

pelo IISP - Instituto Internacional de Segurança Psicológica em junho de 2021 

 

Neste contexto, a autora defende que a segurança psicológica está presente quando 

os colegas confiam uns nos outros, se respeitam e se sentem capazes de comunicar de 

forma franca e transparente.  

De acordo com Duhigg (2016), dentro da psicologia, os pesquisadores às vezes se 

referem coloquialmente a traços como ''igualdade na distribuição dos turnos 

conversacionais'' e ''média de sensibilidade social” como aspectos do que é conhecido 

como segurança psicológica, ou seja, comportamentos-chave característicos de times de 

alto desempenho, que apresentam segurança psicológica e que se caracterizam por: 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 

 

 

 

 igualdade na distribuição dos turnos de conversação: é a habilidade que o time 

apresenta de assegurar igualdade de tempo para a fala de cada membro do time, 

ou seja, capacidade que assegura que todos tenham a chance de falar, na mesma 

quantidade de tempo de fala, sendo que se apenas poucos falaram a inteligência 

coletiva que emerge deste espaço coletivo será impactada; 

  média alta de sensibilidade social: é a habilidade de  intuir como os membros do 

time se sentem tendo como base seu tom de voz, suas expressões e outras pistas 

não-verbais, linguagem corporal, os silêncios, os “não ditos”, etc.  

Além destes comportamentos-chave, uma outra premissa que constitui um 

ambiente psicologicamente seguro é a manifestação dos 7 elementos da Segurança 

Psicológica de Times (EDMONDSON, 2020). É preciso que o time como um todo 

manifeste estes elementos, ao mesmo tempo, e que todos eles sejam manifestados em 

conjunto, sem deixar nenhum elemento excluído. Ou seja, se um ou mais elementos 

não estiverem presentes, não há segurança psicológica no time. Estes elementos são:   

1. Reagindo a erros: cometer um erro é algo percebido pelo time como parte do 

processo de aprendizagem, quem erra não será julgado negativamente por isso e 

não terá o erro usado contra si; 

2. Lidando com as questões difíceis: é a capacidade de trazer à tona e falar 

abertamente sobre problemas e questões difíceis:  

3. Aceitando a diversidade: é a habilidade de não rejeitar uns aos outros em função 

de diferenças no ser, agir, pensar, etc; 

4. Assumindo riscos: é a segurança que o time sente em tomar os riscos interpessoais 

detalhadamente descritos anteriormente; 

5. Pedindo ajuda: o ambiente é aberto para que os pedidos de ajudam possam ser 

feitos mutuamente; 

6. Respeito mútuo: é a capacidade de nutrir respeito mútuo e não minar e/ou 

minimizar o esforço do outro, de forma deliberada; 

7. Apreciação: é a capacidade de que os membros do time possam ter suas 

habilidades e talentos únicos valorizados e utilizados dentro do time. 
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Avaliando quais são os principais benefícios da segurança psicológica para os times 

e organizações, com base nos estudos de Amy Edmondson, exercitamos neste artigo uma 

breve lista com algumas das principais contribuições que a construção de um ambiente 

de segurança psicológica traz para o trabalho: 

 Pessoas se sentem encorajadas em dar ideias e fazer perguntas sem medo de 

serem punidas ou envergonhadas (EDMONDSON, 2021, p. 16) 

 Pessoas se sentem encorajadas a falar abertamente, sabendo que não serão 

humilhadas, ignoradas ou culpadas (EDMONDSON, 2021, p. xviii) 

 Um clima em que as pessoas se sentem à vontade para se expressar e serem elas 

mesmas (EDMONDSON, 2021, p. xviii) 

 Construir e reforçar um ambiente de trabalho onde as pessoas podem aprender, 

inovar e crescer (EDMONDSON, 2021, p. xxxiii) 

 Compartilhar informação, preocupações e reportar erros sem medo do 

constrangimento e represália, bem como ter opiniões individuais levadas em 

consideração (EDMONDSON, 2021, p. xviii) 

 Ter o medo interpessoal minimizado para que a equipe e o desempenho 

organizacional possam ser maximizados (EDMONDSON, 2021, p. xvii) 

 Prosperar em um mundo complexo, incerto e cada vez mais interdependente 

(EDMONDSON, 2021, p. xviii) 

 Não estimular somente um lugar melhor para se trabalhar, mas um lugar onde 

inovação, crescimento e desempenho tomam conta (EDMONDSON, 2021, p. 

xxi) 

 Um ambiente no qual os membros possam correr os riscos interpessoais e 

trabalhar uns com os outros para criar valor duradouro (EDMONDSON, 2021, p. 

xxiii) 

Com base nesta breve análise é possível compreender brevemente as principais premissas, 

conceitos e elementos da Segurança Psicológica que serão referenciados ao longo deste 

artigo.  
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Comunicação aberta como um aspecto comum entre Segurança Psicológica e 

Diálogo líder-liderado 

Em segurança psicológica, a comunicação aberta parece se caracterizar como um 

aspecto comum e transversal à maioria dos elementos presentes em um ambiente 

psicologicamente seguro. Quando resgatamos alguns elementos, tais como assumir erros, 

trazer à tona e falar abertamente sobre problemas e questões difíceis, assumir riscos 

interpessoais, pedir ajuda, apreciação, todos eles se dão a partir do exercício de uma 

comunicação aberta. Sem essa prática, dificilmente estes elementos se manifestarão.  

Sobre comunicação aberta, neste contexto, Edmond (2020) defende que falar 

abertamente, para se tornar uma rotina, deve se tornar uma prática institucionalizada e 

sistematizada (EDMOND, 2020, p. 86), mas ao mesmo tempo, destaca que falar 

abertamente pode ser algo menosprezado, podem haver falhas na escuta e que, portanto, 

a cultura do ouvir, com profundidade e respeito, se faz necessária para que o falar 

abertamente possa, de fato, se concretizar (EDMOND, 2020, p. 91) 

A autora ainda defende que quando há franqueza, a comunicação aberta é parte da 

cultura, as pessoas não se sentem silenciadas e que, portanto, não guardam o que pensam 

para si e, ainda, podem se sentir livres e seguras para compartilhar ideias, opiniões e 

críticas (EDMOND, 2020, p. 109). 

Edmond (2020) também estabelece uma conexão entre o exercício da 

comunicação aberta e o líder como agente relevante neste processo ao afirmar que tornar 

um ambiente seguro para comunicação aberta é uma das mais importantes 

responsabilidades do líder no século XXI (EDMOND, 2020, p. 22), ao mesmo tempo em 

que reconhece no líder uma força motriz e catalisadora para que os outros possam falar 

abertamente, mas que “no fim, a prática deve ser cocriada - e alimentada continuamente 

- por múltiplos agentes” (EDMOND, 2020, p. 146). 

É a partir desta perspectiva que apresento algumas referências de diálogo cujas 

abordagens estão focadas na perspectiva comunicacional do líder-liderado e que tenham 

como elemento relevante de sua composição o atributo do falar abertamente por meio do 

diálogo propriamente dito. 
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Perspectivas Dialógicas que favorecem a comunicação aberta  

Antes de dar início à apresentação de alguns referenciais de diálogo, importante 

lembrar que este levantamento será breve e não tem como finalidade traçar um panorama 

completo das principais teorias dialógicas dos campos da Comunicação e de outros 

campos do conhecimento. E que portanto, apenas algumas referências de diálogo serão 

aqui apresentadas, uma vez que são inúmeras as fontes existentes e, assim, é fundamental 

delimitar o escopo dos referenciais e olhares sobre o diálogo a serem analisados de forma 

que tenham consonância com os objetivos deste artigo.  

Partindo desta premissa, um dos olhares de diálogo que cabe aqui apresentar é o 

conceito do líder comunicador que Ribeiro (2019) defende, cujo papel de promover outras 

narrativas, a partir do diálogo, demanda outras características de liderança como 

assertividade, escuta ativa, investigação apreciativa, empatia, etc. É também o tipo de 

diálogo que possibilita a divergência de ideias por meio da qual novas reflexões, ideias, 

opiniões contrárias se manifestam (RIBEIRO, 2019, p. 279).  

Uma outra perspectiva é o diálogo autêntico de Hermann (2014) no qual a autora 

traz a imprevisibilidade desse tipo de diálogo e, também, a infinita possibilidade de uma 

abertura de qualidade ao outro:  

aquele em que nos implicamos e do qual não sabemos o que resultará, apresenta 

a possibilidade de criarmos um mundo comum (...) pois permite o convívio, o 

acolhimento e a expansão de nossa própria individualidade. Uma tentativa de 

ultrapassar a visão monossilábica do mundo, superar o mesmo esquematismo que 

já nos trouxe tanta arrogância e intransigência. Só podemos ampliar nossas 

perspectivas éticas porque temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro, 

perceber suas expectativas. O diálogo só se inicia porque há um outro, base 

para toda relação (...) (HERMAN, 2014, p. 491) 

 

A perspectiva de Mansi (2014) que trazemos para este artigo é bastante pertinente 

na medida em que estabelece uma diferenciação entre Comunicação e Diálogo, 

contribuindo não apenas para a compreensão conceitual dos dois elementos, mas 

antecipando de que forma o exercício do diálogo pode contribuir para fortalecer a 

comunicação aberta enquanto aspecto-chave da Segurança Psicológica: 

Comunicação é uma via de mão dupla, de troca, de compartilhamento. Diálogo, 

por sua vez, é um espaço de transformação, de criação de sentidos, de 

reinterpretação da realidade a partir da convivência. Comunicação e diálogo não 

são princípios opostos, mas manifestam diferentes graus de profundidade. O 

caminho do diálogo passa pela comunicação, como uma primeira etapa. Nela os 

indivíduos se conhecem, convivem, estabelecem confiança para, num segundo 

momento, alcançar um estágio mais profundo de interação. 
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A autora (2014) ainda defende o diálogo como espaço de construção de confiança 

e que possibilita “refletirmos com profundidade sobre as opiniões e os pressupostos que 

nos movem. Assim, examinando atentamente uma questão que nos toca, podemos 

compreendê-la melhor e criar soluções para os problemas que nos parecem importantes” 

(MANSI, 2014, p. 158). 

Tal qual Ribeiro, Mansi (2014) também atribuí o movimento à favor do diálogo 

pela liderança que, “por meio de suas palavras e atitudes, favorece um ambiente aberto à 

participação e fala do seu time” (MANSI, 2014, p. 159).  

A perspectiva da autora (2014) dialoga com diversos aspectos da Segurança 

Psicológica. Para além de impulsionar a predisposição à “comunicação aberta”, é possível 

interpretar que na perspectiva dialógica que Mansi traz, outros aspectos se apresentam, 

tais como o comportamento-chave “igualdade na distribuição dos turnos de conversação” 

que favorece que todos tenham a chance de falar e, também, a “média alta de sensibilidade 

social” na medida em que Mansi reconhece a presença de muitos não-diálogos nas 

organizações: 

São aqueles pensamentos que acabam presos em nossa boca, na ponta da língua, 

porque nos falta coragem de verbalizá-los. Medo de retaliação. Medo de não 

sermos aceitos como parte do grupo. Medo de sermos enquadrados em algum 

estereótipo que, como todo estereótipo, deixa uma parte grande de nós de fora e 

nos rotula por uma pequena parte do que somos. 

 

A partir dessa articulação de conceitos, já é possível começar a observar de que 

maneira o Diálogo líder-liderado pode favorecer a Segurança Psicológica e como a 

Segurança Psicológica pode contribuir para a profundidade e fluidez do Diálogo líder-

liderado, tendo como um dos elementos centrais, em ambas as perspectivas, a premissa 

da comunicação aberta.  

Antes de mover com indicações sobre como estes objetos colaboram entre si e de  

demonstrar de que forma essa integração entre eles pode contribuir para humanizar as 

relações organizacionais, abordaremos brevemente de que maneira o medo de se expressa 

e orbita neste ecossistema, já contornando, a partir desta análise, como a Segurança 

Psicológica pode criar uma organização sem medo que contribua para profundidade e 

fluidez do Diálogo entre líder-liderado.  
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Como a Segurança Psicológica pode lidar com o medo que silencia  

Em seus estudos sobre Segurança Psicológica, Edmondson (2020) traz evidências, 

por meio de casos reais, do quanto culturas de comando e controle e do medo silenciaram 

empregados que queriam fazer perguntas, criticar, sugerir ou inovar, ocasionando, muitas 

vezes, impactos que podem ir desde a perda de oportunidades para inovação até falhas 

críticas com impactos severos nos negócios e na reputação de empresas.  

Quando há segurança psicológica, quando há cultura do ouvir, não há silêncio. 

Quando não há segurança psicológica, há medo de falar, medo de relatar, de assumir 

riscos interpessoais de forma geral (compartilhar sentimentos, falar abertamente sobre um 

erro, defender ideias impopulares, discordar, etc).  

Trata-se de um silêncio perigoso que pode inclusive impulsionar o fenômeno da 

espiral do silêncio na organização. O termo “espiral do silêncio” foi criado pela alemã 

Elisabeth Noelle Neumann e está relacionado ao medo que os indivíduos têm de serem 

isolados pela maioria no que diz respeito às opiniões individuais que possam ter e que 

sejam contrárias às da maioria.  

Segundo Provedel (2013), com base nessa teoria, é possível interpretar que essa 

linha de pensamento também pode se aplicar a outros contextos, como, por exemplo, as 

organizações. Assim, é possível imaginar que, por conta do medo de serem isolados 

organizacionalmente, em razão de opiniões individuais que sejam contrárias às da 

maioria, os empregados podem deixar de expressar sua opinião abertamente. Ou seja, o 

medo do isolamento provoca nesses indivíduos, uma reação que é o silêncio, ou seja, a 

não expressão de uma opinião. 

Gilley (1999) corrobora essa visão de que os empregados teriam medo de 

expressar suas opiniões, seus medos, suas percepções num processo de autocensura e 

intimidação por aqueles que os cercam, defendendo que “temos medo de dizer o que todos 

à nossa volta sabem, mas têm medo de dizer” (GILLEY, 1999, p. 20/73), e que esse tipo 

de medo poderia reprimir a expressão de informações importantes em processos de 

tomada de decisão.  

Sob a perspectiva do diálogo, Mansi (2014) ainda traz que os não-diálogos nas 

organizações, resultado da falta coragem de dizer o que precisa ser dito, tem origem no 

medo de expressar e sofrer retaliação, de não ser aceito como parte do grupo, de sofrer 

algum tipo de julgamento, rótulo ou esteriótipo (MANSI, 2014, p. 155).  
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Assim, com base nas reflexões aqui colocadas, podemos interpretar que o medo 

de se expressar e o silencia são resultado de um ambiente sem segurança psicológica e 

que, ao cultivar este ambiente, a partir dos elementos da segurança psicológica, é possível 

impulsionar a comunicação aberta e, consequentemente, o diálogo.  

 

Reflexões e Oportunidades: Como diálogo e segurança psicológica podem colaborar 

entre si  

Tendo como base as articulações teóricas apresentadas neste artigo até o momento 

é possível enumerar possíveis colaborações entre diálogo e segurança psicológica, 

conforme a seguir: 

1. Ao observar elementos da Segurança Psicológica, tais como assumir erros, trazer à 

tona e falar abertamente sobre problemas e questões difíceis, assumir riscos 

interpessoais, pedir ajuda, exercitar a apreciação, todos eles se dão a partir do 

exercício de uma comunicação aberta e/ou dialógica, elemento inerente à prática; 

2. Quando resgatamos os traços como ''igualdade na distribuição dos turnos 

conversacionais'' e ''média de sensibilidade social” como aspectos do que é conhecido 

como segurança psicológica, ´fica claro o quanto que ambos tem como elemento 

central a habilidade de se comunicar de forma aberta e/ou dialógica. Sem a 

comunicação esses comportamentos-chave não se manifestariam; 

3. Ao nos debruçar sobre os riscos interpessoais da Segurança Psicológica tais como 

pedir ajuda, pedir/dar feedback, compartilhar ideias, defender pontos de vista 

impopulares, dizer que não concorda, entre outros, é possível observar que 

praticamente todos os riscos passam pelo exercício da comunicação aberta e/ou 

dialógica, comunicação aberta e/ou dialógica, elemento inerente à prática; 

4. Quando a comunicação aberta é parte da cultura, as pessoas não se sentem silenciadas 

e, portanto, não guardam o que pensam para si e, ainda, podem se sentir livres e 

seguras para compartilhar ideias, opiniões e críticas. Nesse sentido, a comunicação 

aberta favorece a segurança psicológica que, por sua vez, pode amplificar a potência, 

fluidez e profundidade do diálogo 

5. Talvez possamos inferir que a Segurança Psicológica tem em sua composição a 

comunicação aberta. Sem ela, a segurança psicológica não se estabelece, enquanto 

processo, pois depende desta habilidade inerente à sua natureza para manifestar seus 

elementos, riscos interpessoais, e comportamentos-chave. 
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6. O diálogo também se dá por meio da comunicação aberta, considerando que o 

caminho do diálogo passa pela comunicação, como uma primeira etapa;  

7. Comunicação e diálogo se manifestam em diferentes graus de profundidade. Nesse 

sentido, talvez seja possível afirmar que a profundidade do diálogo tende a ser 

potencializada e ganhar fluidez a partir de um ambiente pleno e fértil de segurança 

psicológica nos times em constante evolução; 

8. Se a comunicação do líder é força motriz e catalisadora para que seus times possam 

falar abertamente, sua habilidade e consciência quanto ao seu papel dialógico são 

fatores fundamentais que podem alavancar a segurança psicológica dos times por 

meio da prática dialógica da liderança.  

As colaborações acima levantadas e propostas, sob uma perspectiva teórica, parecem 

se dar, e beneficiar natural e mutuamente, a partir de uma ação comunicacional casual 

sem que haja um esforço estruturado, coordenado e intencional para que estes dois objetos 

possam colaborar entre si.  

A partir desta reflexão do último tópico, com base em alguns casos práticos a respeito 

de que forma o diálogo tem favorecido a segurança psicológica e vice versa, trago agora 

visões e avaliações que corroboram o potencial de colaboração mútua entre estes dois 

objetos. 

Como contextualizado no início deste artigo, o campo da segurança psicológica vem 

ganhando espaço e alcance nos últimos anos e, portanto, ainda não é possível trazer 

evidências amplas a respeito dos resultados de sua prática engendrada com a prática do 

Diálogo. 

De toda forma, para apoiar as reflexões destes estudo, foram realizadas duas 

entrevistas em profundidade com duração de 1h com profissionais de Comunicação e RH 

que empreenderam no último ano (12 meses) ações e intervenções junto aos seus clientes 

conjugando estes dois objetos. 

Com base nesta coleta, as colaborações entre Diálogo e Segurança Psicológica estão 

organizadas e descritas tendo como base três eixos centrais: 

a. Como potencializar o papel do líder, em suas habilidades dialógicas, pode 

favorecer a Segurança Psicológica 

 Ainda que o líder tenha sua habilidade em dialogar incorporada, 

estabelecer relação de confiança no um a um, quando se trabalha com 

times, não é suficiente, pois é o diálogo entre o grupo que estamos 
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avaliando. Ou seja, ainda que o líder seja habilidoso, é a segurança 

psicológica entre os demais participantes que vai impulsionar o diálogo 

entre o grupo e, muitas vezes, impulsionar os demais membros do grupo a 

desenvolverem novas habilidades comunicacionais relevantes para que o 

diálogo seja funcional no todo; 

 Quando o líder dialoga da forma adequada, ele favorece a Segurança 

Psicológica por meio de algumas habilidades essenciais como escutar, se 

colocar num lugar de líder aprendiz, fazer boas perguntas e ganhar 

profundidade, manter foco na solução, controlar a ansiedade e o 

imediatismo, responder o que foi perguntado, praticar o diálogo aberto.  

b. Como a Segurança Psicológica tem apresentado um terreno fértil que impulsiona 

o diálogo entre líder-liderado 

 “A Segurança Psicológica favorece muito o diálogo, traz um outro nível 

de conversa, de escuta, de aprofundamento, de coconstrução a partir da 

segurança coletiva que se estabelece, Essa é a fala dos clientes. O diálogo 

traz o encontro com o outro num outro nível. Só foi possível chegar neste 

resultado de diálogo quando foi feito um trabalho profundo de 

intervenções com foco em desenvolver um ambiente de maior segurança 

psicológica” 

c. Como a integração destes dois objetos tem contribuído para humanizar as relações 

organizacionais e recuperar o capital social  

 “Eu vejo sim essa humanização. A gente propôs algumas ações de 

comunicação para conduzir as reuniões online, durante a pandemia, que, 

aparentemente, estão desconectadas de segurança psicológica, a fim de 

encorajar as pessoas para falar do dia a dia, promover integração, com um 

toque de descompressão, trazendo leveza ao grupo. O sucesso dessa ação 

foi tão grandioso: uma ação simples para as pessoas simplesmente se 

conheceram. Foi uma ação planejada na esfera de comunicação voltada ao 

diálogo, mas que fomentou claramente espaço de segurança psicológica. 

As pessoas se conheceram melhor no individual e enquanto grupo e isso 

trouxe ainda mais segurança pra falar, o cultivo ao espaço de fala e 

potencializou a habilidade de escutar”.  
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 “Segurança psicológica traz esse capital social, quando a gente fala em 

alta sensibilidade social, estamos falando de trazer outras inteligências e 

habilidades, como intuir que é considerar o ser humano de forma integral. 

Quando eu trago, também os afetos e elementos emocionais, já estamos 

humanizando por que a relação deixa de ser processual” 

 

As entrevistadas também trouxeram a questão da pandemia como um contexto que 

acelerou e impulsionou ainda mais o trabalho da segurança psicológica:  

 

“A pandemia trouxe para a superfície coisas que estavam embaixo do tapete, 

trouxe a exigência de trabalhar de outras formas. Vieram à tona dores pessoais, 

dores de equipe, eles tiveram que falar disso, Sinto que trazer a esfera das 

sensações, dos afetos se tornou algo mais possível, coisas como saudades, solidão 

passaram a ser verbalizadas, a vulnerabilização do não sei o que fazer também 

apareceu” 

 

“O grupo já tinha uma pré-disposição para se abrir para temas de maior 

humanização e com a pandemia, essa portinha aberta, virou um portal. Quando o 

gestor começa a perceber que o alto desempenho não se concretiza, ele vai querer 

olhar as causas disso e muitas vezes está na segurança psicológica”.  

 

Também reconheceram a potência de cooperação ao conjugar os dois elementos - Diálogo 

e Segurança Psicológica - e, portanto, a importância de articular os dois de forma 

estruturada e intencional para resultados mais relevantes e efetivos.  

 

Diálogo e segurança psicológica: perspectivas e possibilidades 

A partir das análises levantadas aqui neste artigo é possível constatar que existem 

oportunidades a partir da correlação intencional entre estes dois objetos, onde ambos 

contribuem mutuamente entre si.  

Ainda, a partir da constatação quanto à contribuição que estes objetos oferecem 

entre si, deixo aqui alguns pontos para serem posteriormente mais explorados e 

potencializados na prática: 

 

1. Compreender com mais profundidade quais habilidades do líder contribuem de 

forma mais expressiva como alavanca à segurança psicológica, acelerando sua 

construção 
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2. Observar em que medida a profundidade que se vai ganhado no diálogo ao longo 

do tempo tem uma relação direta com um trabalho de construção da segurança 

psicológica do time que estiver sendo realizado e em evolução constante 

3. Compreender o valor de trabalhar de forma intencional, estruturada e planejada 

intervenções de comunicação/diálogo para um cenário de baixa segurança 

psicológica 

4. E, finalmente, manter curiosidade, prontidão e disposição para coletar 

experiências, histórias, indícios que possam demonstrar a contribuição por meio 

da integração destes objetos para humanizar as relações organizacionais. 

 

Lembrando que “restituir a humanidade também é assumir fragilidades e dores 

próprias da condição humana” (RIBEIRO, 2021, p. 15) e que, portanto, construir 

segurança psicológica nas organizações pode ter a ver com olhar com coragem e gentileza 

para os nossos afetos, desafetos e seus desdobramentos nas nossas relações, pois é talvez 

a partir disso que criaremos, cada vez mais predisposição para a conexão real com o outro 

e “quando há a conexão, há a humanização, ou seja, o real entendimento das necessidades 

e dos afetos existentes em um relacionamento” (RIBEIRO, E.P.; TAMURA, N.C.; 

NASSAR, 2019, p. 136).  

Em tempos de transformações organizações, proporcionar um ambiente de segurança 

psicológica pode favorecer, sim, resultados organizacionais, como inovação, alto 

desempenho, aprendizagem organizacional, mas, para além deles, pode alcançar um 

âmbito que melhora e resgata o humano que há em anos e que, por circunstâncias diversas, 

perdeu seu vigor.  

Isso deve bastar. Não deveria ser mais necessáario empreender energia em sustentar 

essa narrativa de que fazemos algo em nome apenas da produtividade da empresa. 

Estamos em 2021, com o lastro em nosso “retrovisor” das dores, dos aprendizados e das 

consequências de uma pandemia no ambiente organizacional e em nossas vida. Que 

cultivemos a segurança psicológica então para resgatar a humanidade que se encontra 

fragilizada nas organizações. Estaremos, assim, apenas fazendo o que é certo a se fazer.  
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