
Praga eletrônica  
 
Afinal, o que há de tão errado com os spams, essas mensagens comerciais que invadem o nosso 
correio eletrônico em revoadas ininterruptas, como uma incontrolável praga de insetos virtuais? 
Praticamente tudo.  
 
Para começar, o spam é por definição um tipo de mensagem fraudulenta. Aparece nas caixas 
postais sem pedir licença, o que já configura invasão de privacidade. E tudo, ou quase tudo, que 
oferece é mentira, embuste, armadilha para ingênuos. Os remetentes costumam usar nomes 
falsos, seus endereços são inexistentes ou inverificáveis, os prêmios milionários e curas 
milagrosas que prometem são ilusórios— em resumo um mundo de falsidade, estelionato, 
vigarice.  
 
Como praga eletrônica, o spam é obviamente um subproduto nauseante da alta tecnologia. Para 
combater sua espantosa proliferação, que está minando a confiança no correio eletrônico e 
ameaçando sepultá-lo debaixo de uma montanha de lixo, há quem acredite que a melhor arma é 
a própria tecnologia. Spam, dizem eles, enfrenta-se com tecnologia anti-spam, e ponto final.  
 
Alguma razão devem ter, mas a tendência predominante entre os incomodados — a bem dizer 
todos os usuários de computador — é aprovar leis que levem os spammers a refletir antes de 
dispararem sua temível artilharia.  
 
Nos EUA, depois de anos de debates o Senado aprovou a primeira legislação federal anti-spam. O 
projeto de lei obriga os remetentes a informar seu endereço no mundo real, identificar suas 
mensagens explicitamente como anúncios, e oferecer às vítimas a oportunidade de se defenderem 
do bombardeio.  
 
Talvez a melhor parte seja a possibilidade de fazer os delinqüentes pagarem multas e 
indenizações milionárias. Mas há uma dificuldade, alertam os críticos da abordagem legal: no 
mundo fantasmagórico da internet é praticamente impossível identificar e punir culpados.  
 
A dor de cabeça dos spams mostra que avanços tecnológicos podem ter um lado nocivo que 
requer medidas corretivas. E o Brasil, como país mais informatizado da América Latina, portanto 
caça graúda para spammers , tem o dever de participar decididamente neste esforço de guerra.  
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