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Com ajuda
de um leitor
de RSS, o
professor de
Física
Sérgio Lima
vai observar
a produção
de 30 blogs
de seus
alunos com
mais
rapidez e
praticidade

Yahoo!, BBC, Estadão
e outros oferecem seu
conteúdo em RSS, para
ler notícias ‘quentes’

D

Filtre informações usando o RSS
Padrão RSS permite
usar software que
oferece novidades de
assuntos específicos
KÁTIA ARIMA

T

odo dia, ao acessar a internet, você entra no site de notícias gerais preferido, nos blogs de seus amigos, na mesma loja virtual para ver se aquele produto que
você queria tanto está à venda, entre outros endereços da
web que está habituado a visitar. Mas saiba que há uma forma mais eficiente e prática de
lidar com estes sites que estão
em sua rotina, usando um software leitor de RSS.
Também chamado de agregador de RSS, esse tipo de software busca apenas as notícias
atualizadas dos seus sites preferidos. Entretanto, é preciso
que estes sites estejam programados em RSS (Rich Site Summary ou Really Simple Syndication). O RSS é um padrão baseado em XML (Extensible Markup Language), linguagem
que amplia o poder do HTML
na programação de sites.
Mas não se assuste com a sopa de letrinhas. Usar o agregador de RSS é mais fácil do que
se imagina. O usuário precisa
buscar o endereço do RSS na
página de interesse ou nas listas de endereços RSS (leia texto ao lado) e cadastrar no programa, que automaticamente
irá buscar notícias atualizadas. (Escolha seu agregador
de RSS na página 9).

Na escola – O professor de Física Sérgio Lima acompanha
as novidades de nove blogs
com ajuda de dois softwares
agregadores, o Evolution,
que roda em Linux, e o Bloglines, para Windows. “É interessante ter várias informações reunidas numa mesma
ferramenta.”
Para converter seu blog ao
formato RSS, Lima usa o serviço Typepad (http://www.typepad.com), que gera automaticamente a versão RSS do blog.
Entusiasmado com a facilidade do RSS, Lima está iniciando um projeto em que
seus alunos da 1ª série do ensino médio desenvolvem blogs
para publicar textos da disciplina. “Com o RSS, conseguirei acompanhar a produção
dos alunos, 30 blogs.” Lima
pretende incentivar os alunos
a ler os blogs de seus colegas
usando agregadores de RSS.
Outra iniciativa do uso de
RSS na educação parte da professora Suzana Gutierrez. Na
sua tese de mestrado, em andamento, ela propõe a criação
de um ambiente colaborativo
em que a tecnologia facilite o
trabalho na escola. “Imagine
se cada aluno, ao invés de entregar um relatório em papel,
escrevesse no seu blog e a professora acompanhasse a produção usando um software leitor de RSS”, disse.
Suzana adota o leitor de
RSS Sharp Reader para ler notícias. “Com ele, você econo-

Grandes portais já aderiram ao formato

miza tempo, pois passa os hospedados lá, o que me perolhos em todas notícias de seu mite acompanhá-los.”
Ferraz explica que o RSS
interesse, sem ter de entrar
também serve para rastrear
em todos os sites.”
O analista de sistemas Ro- menções ao seu nome ou de
naldo Ferraz verifica que o seu blog em outros sites. ServiRSS ainda não é muito adota- ços como o Technorati (htdo no Brasil. “No exterior, se tp://www.technorati.com) perseu site não usa
mitem acompaRSS você perde
nhar o resultado
muitos leitores.”
dinamicamente.
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Ferraz usa os
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Desk para acomtica, mas afirma
panhar 80 blogs
que não há comNO BRASIL
favoritos. “É
plicação no uso
uma forma de fildos leitores de
trar o excesso
RSS. “Com estes
de informações”, disse.
softwares, não é necessário se
Outra aplicação do RSS na lembrar de ir a um blog, são os
vida de Ferraz é o rastreamen- novos posts que vêm até nós”,
to de modificações em proje- disse. “É como se deixássetos de programação de seu in- mos de ir à banca para comteresse. “O Source Forge, gran- prar jornal para assiná-lo e rede hospedeiro de projetos de cebê-lo confortavelmente na
software livre provê feeds porta de casa todos os dias”,
RSS para todos os projetos comparou.

P

epois de baixar o programa leitor ou agregador de RSS, é hora de
começar a cadastrar os sites
preferidos. Para isso, é preciso buscar o endereço do RSS.
Entre no seu site preferido
e, se ele tiver uma versão no
formato RSS, você irá encontrar alguma indicação para este endereço. O botão-padrão é
um laranja ou azul, com as letras XML.
Outro jeito fácil de conseguir o endereço é pelas listas
de endereços RSS. A mais famosa está no site Syndic8 (http://www.syndic8.com). Um endereço nacional é o http://www.feeds.com.br. No site
RSSficado também há diversos endereços RSS ( http://www.rssficado.com.br/canais.php).
A página de notícias do
Yahoo! está em RSS. O leitor
pode selecionar apenas as seções que lhe interessam. Pegue os endereços no http://news.yahoo.com/rss/.
Notícias da BBC ( http://news.bbc.co.uk) também
podem ser lidas pelos agregadores de RSS. O tradicional botão laranja não aparece, mas
no pé da página busque por
“RSS version”.
A página de tecnologia do
portal Estadão (http://www.
estadao.com.br) também está
disponível em formato RSS. O
endereço é http://www.estadao.com.br/rss/tecnologia.
rss.

O webmaster do portal Estadão, Thiago Porto, explica
que o usuário do programa
agregador de RSS irá ler as notícias sem precisar entrar no
site, mas estará indiretamente
dando mais audiência ao site.
O Blogger, adquirido pelo

Google no ano passado, apóia
um formato concorrente ao
RSS, o Atom. Há diversos
agregadores que entendem o
formato atom, veja no site http://www.atomenabled.org/
everyone/atomenabled.
(K.A.)

