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Resumo: O labor desconstrutivo realiza-se por uma espécie de “assédio”, que acontece
dentro do pensamento filosófico e da escrita literária e que se aproveita das suas debilidades
e contradições, das suas aberturas, das suas aporias e das suas fissuras, para determinar
uma possibilidade ao “por-vir”. Sempre que um sistema de pensamento (filosófico, literário,
político ou jurídico) for tido por homogéneo, hegemónico e inatacável, erguendo-se como
dominante, será então aí que a desconstrução actua. Esta não será com a ajuda de alguma
técnica exterior ao texto, mas antes pela agitação das suas próprias forças interiores. A
desconstrução, como “pensamento em acção”, vive simultaneamente sob as três formas de
pensamento, a saber: teorético, prático e poiético. O pensamento contaminado procede per
se peloa descontaminação de todo o saber e do pensar. Na verdade, pela contaminação, a
“desconstrução” surge como um pensamento catártico. Será a purificação do pensamento.
Revelar-se-á como pensamento do pensamento. Com efeito, a desconstrução não chega ad
extra num determinado momento, recomendada por uma autoridade. A desconstrução é
aquilo que está sempre a acontecer a todas as coisas (ça se déconstruit) e a todo o momento.
Assim, é o caminho para além do caminho. É meta-meta-odos… A desconstrução faz com
que a Ética se apresente como uma Sociologia da Ética.
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DECONSTRUCTION: FROM JUSTICE TO ETHICS THROUGH HOSPITALITY
ACCORDING TO DERRIDA
Abstract: The deconstructive work is carried out by a kind of “harassment”, which
takes place over philosophical and literary writing and that takes advantage of their weaknesses and contradictions of their openings, its aporias and its fissures, for determine a possibility “to-come”. Meanwhile a system of thought (philosophical, literary, political or legal)
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