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A Internet (com “I” maiúsculo, por favor) foi criada por especialistas do meio acadêmico-científico 
e interligava praticamente apenas redes do meio acadêmico e governamental. Quem 
eventualmente quebrasse as regras era facilmente identificável e passível de ser argüido sobre 
por que estava se comportando deste ou daquele jeito.  
 
Porém, um belo dia, sem que se tenha tomado nenhuma providência prévia, a Internet se tornou 
comercial. A virgem do interior amanheceu na porta da Help :-). E num repente vieram os 
spammers. Spam é, por definição, mail de caráter comercial em quantidades avassaladoras, que 
tenta insistentemente vender coisas idiotas como aumento de pênis, casamentos com russas 
carinhosas, ternas, prendadas e fiéis, entre outras manhas. “Solicitado” ou não, o spam se 
multiplicou — até porque é baratíssimo.  
 
Depois do spam vieram os vírus mass- mailers, que se auto-transmitem através de e-mail, sem 
que o dono do computador perceba, e, pior, forjando o remetente, de modo que praticamente 
todas as mensagens que você recebe de sistemas antivírus alertando que uma mensagem 
enviada por você continha vírus se referem a mensagens enviadas por outros computadores que, 
por acaso, tinham o seu e- mail no caderno de endereços ou no cabeçalho de mensagens enviadas 
ou recebidas.  
 
Sim, e por que falar no fim do e-mail?  
 
Porque, com a rápida multiplicação das redes particulares, com servidores próprios de mail, gente 
cada vez menos treinada está administrando servidores de mail. E como o spam e os vírus 
aumentam da mesma forma, estes administradores tendem a tomar medidas cada vez mais 
radicais para se livrarem das mensagens indesejadas que tendem a “entupir” seus servidores e 
links. E tome de software anti-spam. Só que, do ponto de vista do usuário da caixa postal, estes 
softwares tendem, com o tempo, a tornar o serviço de mail inútil ou inconfiável. Por quê? Porque 
não é possível escrever um software capaz de decidir se uma mensagem é spam ou não ou se um 
arquivo é vírus ou não. Antivírus são mais simples de escrever: consultam uma tabela e 
comparam o arquivo com ela. Se estiver na tabela, é vírus; se não, não é. Por isto é preciso 
atualizar o antivírus quase o tempo todo.  
 
Quanto ao spam, os antispam fazem uma série de testes, que variam de software para software 
para decidir o que é spam ou não. A palavra “viagraviagra” no título da mensagem, por exemplo, 
é praticamente sinônimo de spam. O popular Spam AssassinAssassin verific a, além disso, várias 
coisas como se o remetente tem um nome, se a mensagem é em html, se o texto tem muitas 
cores, se há imagens inclusas, dá pontos a cada um dos itens, soma, e, passado um limiar, toma 
a providência determinada pelo administrador. A únic a razoável é rotular a mensagem como 
suspeita de spam e entregá-la ao destinatário, que deverá decidir o que fazer com ela.  
 
O problema é apagar os emails... aí não pode!  
 
A medida inaceitável, e que garante, com o tempo, o fim do sistema de mail como me io de 
comunicação é simplesmente apagar as mensagens que o software antispam rotula como tal ou 
que venha de máquinas consideradas suspeitas. Sim, porque há um outro meio de tentativa de 
bloqueio de spam que se baseia em servidores que catalogam endereços IP (os números que 
identificam as máquinas na Internet, como 200.123.232.56) como fonte de spam. Só que um belo 
dia o endereço do provedor X, com razão ou não, é catalogado como fonte de spam pelo servidor 
que o seu provedor consulta.  
 
 



Resultado? Todos e- mails enviados de endereços de X vão ter problemas até que se conserte o 
erro. Podem ser devolvidos para os remetentes, o que tornaria as coisas mais claras, ou 
simplesmente apagados, o que faria com que os remetentes achassem que você não está 
respondendo. Agora todo mundo é culpado até prova em contrário.  
 
Simplificando: o que você acharia se os funcionários de cada agência de correio decidissem — 
usando critérios que você não conhece — quem pode e quem não pode enviar mail para quem e 
jogassem fora ou devolvessem a correspondência baseados no seu aspecto e conteúdo?  
 
Sim, porque o seu e-mail trafega em “envelopes abertos”, e softwares antispam e antivírus 
examinam (lêem) o conteúdo das mensagens. E se os correios da Europa devolvessem cartas só 
porque vieram do Brasil? Pois é: isto está acontecendo agora, e cada vez mais provedores estão 
se recusando a receber mensagens baseados em critérios, digamos assim, pouco inteligentes — 
porque não existe software inteligente, donde entregar a eles decisões não é inteligente.  
 
Preparem-se, portanto, para precisar usar novamente os correios convencionais — onde, pelo 
menos até agora, ninguém filtra ou joga fora correspondência, e escrever “Viagra” no envelope ou 
no corpo da mensagem ainda é permitido. Ou parem, provedores, administradores, usuários, de 
“legislar” sobre o envio e recebimento de e-mail. É sem dúvida melhor receber um número 
enorme de spams e todos os e- mails “de gente” do que pagar o preço inaceitável de não 
conseguir mais enviar e receber e- mails com liberdade. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 abr. 2005, Informática, p. 2 


