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1) Conceituação e relações interdisciplinares   

O que UX Writing

Microcopy, Microinteração, Webwriting e estratégia de conteúdo

Boas práticas: o que propicia a boa experiência 

A intersecção entre UX Writing e UX Design

Arquitetura do olhar

Heurísticas e modelos organizacionais 

Gestaltexto

2) Estruturas e possibilidades 

Metodlologias de UX... Writing

Storytelling

Língua viva

Interfaces conversacionais
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3)  O mindset de UX Writing: linha de raciocínio e componentes

Persona e usuário ideal

Tom, voz, fraseologia e prosódia

Emojeria

Versionamento

Gerenciando emoções do usuário

4) Prática: jornada e casos de uso 

Design de fricção

Interfaces usuais: Sign up, login e recuperação de senha, Fale Conosco, 

mensagens do sistema (erro, sucesso, atenção, tips, erro 404), formulários

Componentes e taxonomia: Placeholders e labels, botões e menus

Jornada: da pesquisa ao analytics



O que é UX Writing
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Cognição - guiar, educar, explicar 

Integração com a interface

Proporcionar a boa experiência

Para o usuário, UX é resolver os problemas que ele nem sabe que tem, 

de um jeito que ele não precisa, nexessariamente, entender.



Muitos nomes para a escrita
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Content Strategy
Webwriting 
Storytelling
Microinterações
Microcopy

UX Writing



Reescrever a escrita
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Garantir uma boa experiencia
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Garantir uma boa experiencia
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Definição de UX_MATRIZ BXT 

Writing

03



Com texto versus sem texto
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Com texto versus sem texto
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O que ele faz
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Produtos digitais

Interfaces conversacionais

Linguística computacional... 



Com texto versus sem texto
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Arquitetura do olhar
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Arquitetura do olhar
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Heurísticas
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Gestalt_exto

•Semelhança: o olho humano tende a construir uma relação entre elementos semelhantes dentro de um
design.
A similaridade pode ser obtida usando elementos básicos como formas, cores e tamanho.

•Continuação: o olho humano segue os caminhos, as linhas e as curvas de um desenho e prefere ver um
fluxo contínuo de elementos visuais em vez de objetos separados.

•Encerramento: O olho humano prefere ver formas
completas. Se os elementos visuais não estiverem
completos, o usuário pode perceber uma forma completa
preenchendo informações visuais ausentes.

•Proximidade: formas simples organizadas juntas podem
criar uma imagem mais complexa.

•Multi-estabilidade: o olho humano isola formas de
fundos.

•Simetria e ordem: o design deve ser equilibrado e
completo; caso contrário, o usuário gastará tempo e esforço
tentando perceber uma imagem geral.
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Gestalt_exto

15



Métodos de organização
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Metodologias de UX... Writing
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Design Sprint

Design Thinking

Componentização

Design System

POV: point of view

Empatia e alteridade

UX: solução de problemas



O que ele faz
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Pontuação 
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Pontuação
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Língua viva

11



Wireframe e texto
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Persona
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Fraseologia
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Emojeria
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Versionamento

15
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Design de fricção
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Forms
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Forms
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Mensagem de erro
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Mensagem de erro
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Mensagem de erro
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Componentes
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Taxonomia
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Menus
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Analytics
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Reinventar-se
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Jornada
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