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Da Hospitalidade – Jacques Derrida (São Paulo, Escuta, 2003. Calmann-Lévy, 1997) 

 

I - Objetivo: 

Desconstruir o conceito ‘hospitalidade’ e instalar, aí, o impossível.  

(Parto da Desconstrução, como objetivo, para chegar ao ‘impossível’ como tese e, ainda assim – 

impossível - à afirmatividade do pensamento derridiano em contraposição à negação em Adorno). 

A desconstrução seria uma certa “operação analítica” que não se decompõe num elemento simples 

mas, que levasse o discurso metafísico a seus impasses por entre as cegueiras dos filósofos ou as 

ausências/olvidamentos/margens do discurso mesmo, que o reproduzem. Por ex., o fato de o texto 

platônico se dar como texto escrito no momento mesmo em que condena a arte da escrita – este é o 

assunto-norte de A Farmácia de Platão (in La Dissémination – 1972). Derrida o faz não partindo de 

conceitos próprios e prévios para destruir a filosofia platônica com uma nova tese, mas inferindo o 

desmonte do próprio texto de Platão no intuito de mobilizar forças ali presentes, no próprio texto. Isso 

porque o texto chega a Derrida não como um discurso portador de uma tese fechada e coerente, mas 

como um conjunto mais ou menos regulado de atos performativos de fala e escrita. 

 

II – Passos (método): 

1 – A palavra 

Hospitalidade (Benveniste) 

hospes 
gótico – gast 

eslavo – gosti> gos-podi 
geist (alemão: espírito, espectro) 

guest (inglês: hóspede, convidado) 
ghost (inglês: aparição, fantasma) 

 
latim – hostis  (estrangeiro recebido como hóspede ou como inimigo), 

(em francês: hôte= anfitrião): valor arcaico  
“que não aponta para o estrangeiro em geral, mas para o estrangeiro 

que tinha os mesmos direitos do cidadão romano e, assim, o reconhecimento desses direitos 
implicava uma certa relação de reciprocidade entre este estrangeiro e o cidadão romano o que pode 

conduzir à noção precisa de hospitalidade” 
(Benveniste, Le VocabulairedesInstituitions Indo-europeénnes, vol.I, pp. 93, 94) 

grego – Xênia (ksénia), Xénos (ksénos) = pacto ou troca com um grupo 
= estrangeiro: no mundo grego indica relações do mesmo tipo  

entre homens ligados por um pacto que implica obrigações precisas, estendendo-se também aos seus 
descendentes 
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2 – O problema 

A mentira dita a um assassino que nos indagasse se um amigo nosso por ele perseguido não se teria 

refugiado em nossa casa, seria um crime. (Kant. In “Sobre um suposto direito de mentir por amor à 

humanidade”) 

Derrida: “Devo mentir aos matadores que vem me perguntar se aquele que querem assassinar está 

em minha casa?” 

A resposta de Kant é não. Devo dizer a verdade, até mesmo arriscando entregar o hóspede à morte; 

mas nunca mentir. Esta é a resposta de Kant, para quem o lugar da ética é o lugar da lei e, por sua vez, 

o lugar da Razão Universal. “Num só e mesmo gesto, Kant acredita fundar a moralidade no dever de 

respeito ao outro e de respeito ao elo social; ele assegura o direito individual pelo direito social, 

jurídico. Devo instalar a minha relação com aquele que está em minha casa segundo esse direito, tanto 

quanto a relação que me ligaà policia ou aos juízes. Esta é a posição de Kant. 

Para Derrida, há pelo menos uma transgressão, uma solução e um problema nos dois lados dessa 

questão, o que faz com que Derrida requeira daí uma situação aporética, após identificá-la como 

aporética. 

A grande aporia aqui vem da diferença entre o estrangeiro e o outro absoluto; a“linha” que divide as 

leis da hospitalidade e a Lei da hospitalidade, ou ainda entre a hospitalidade condicionada pelo direito 

(que quer Kant) e uma hospitalidade absoluta ou incondicional que se poderia, e se exigiria, oferecer 

àquele que chega uma acolhida sem condições. Mas então esta supõe uma ruptura com a 

hospitalidade no sentido comum, ou político, ou seja, aquela que traz a hospitalidade em seu léxico, 

como traz Benveniste, e em suas condições numa situação de direito. Ela pressupõe uma quebra no 

próprio pacto que constitui a hospitalidade. A hospitalidade justa romperia, segundo Derrida, com a 

hospitalidade de direito. 

 

3 – A tese 

É nesse sentido que Derrida propõe a questão da hospitalidade como indecidível ou impossível; pois 

ao mesmo tempo em que não há hospitalidade sem limites, sem regras, sem condições, e ainda não 

há hospitalidade sem a soberania de si para consigo que só pode ser exercida escolhendo, elegendo, 

excluindo e, portanto, praticando violência a quem entra ou não em minha casa, em meu país, no meu 

“chez-moi” (lembre-se que há na palavra ‘hospitalidade’ o sentido em uníssono de ‘hostilidade’), não 

há Hospitalidade – absoluta - com limites, regras e condições. Logo, a Lei da hospitalidade é 

impossível. 
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No entanto, “é preciso” (e diz Derrida que “é preciso que um ‘é preciso’ se imponha”) pensar e, assim, 

fazer, instalar-se no impossível que é a hospitalidade; já que para que uma hospitalidade seja possível, 

é preciso de certa forma que ela se anuncie como impossível. 

Ao mesmo tempo, é “uma exigência constitutiva à própria razão: a lei não seria incondicional se não 

devesse tornar-se efetiva, concreta, possível (...), ela arriscar-se-ia a ser abstrata, utópica, ilusória e, 

portanto, a voltar-se em seu contrário”.Nesse paradoxo ou nessa aporia de uma ética da hospitalidade 

que parece contradizer-se a priori, está a questão mesma da verdade na filosofia – desde aquela que 

Kant imperativa no “suposto direito de mentir por amor à humanidade” até aquela que se furta à 

análise de Derrida quando ele expõe e adentra o léxico e a filosofia que a circundam. É a questão do 

conceito que Derrida percebe ‘indecidível’. Como decidir se é a hospitalidade acolhedora ou hostil? 

Condicionada pelo direito ou inspirada pela justiça? Aberta ao estrangeiro ou delimitada a partir dele? 

Nomos ou antinomia?  

III –Com(tra) Adorno 

Se é a hospitalidade um “impossível possível”, não seria o mesmo a ‘comunidade’? 

Não é um sistema que faça o salto ao concreto que querem Adorno e Derrida. Os dois pensam em 

experiências singulares pouco visitadas – resistência à subjetividade de um mundo (objetivo ou 

linguístico) – como medida da profundidade; complicação entre realidade e tese (Adorno) ou entre 

tese e tese (Derrida); e que é o pensamento (ou conhecimento como aposta Adorno), seja na 

contradição (negação) seja na diferença (afirmação), teoria que abre ao não-teorético. 

Entender o não-teorético que não é um salto ao concreto é o que aproxima, e também distancia, 

Adorno de Derrida. Talvez seja a ‘comunidade’ (ou a sociedade) a différancenessa forçosa relação. 

Adorno: A filosofia como uma busca da verdade do mundo. Reconhecer na forma aquilo que não é 

dito pela forma, ou seja, devolver o teor de verdade que não foi fixado pela forma, reconhecendo nela 

uma tensão que tenha sido enfraquecida ao ser enunciada; é isto, segundo Adorno, que deve fazer o 

conceito, e é isto que se impõe no pensamento adorniano como uma primazia do objeto, do mundo, 

que quer se manifestar, de fato, munido de esforço próprio de heterogeneidade. 

Enquanto que Adorno instaura a filosofia ao enunciar o verdadeiro num meio falso, onde a extensão 

do conceito não é capaz, embora o prescinda, de expressar aquilo que ele quer nomear, Derrida 

instaura a filosofia/literatura ao instalar o impossível num meio possível, onde a extensão da palavra 

(não do conceito) é a única capaz de expressar, até mesmo o seu fracasso, o que quer que seja. Há 

uma confiabilidade no conceito em Adorno, no que ele abre de não-conceitual, enquanto que para 

Derrida, a desconfiança no conceito se deve a uma aposta na palavra, na sua história, especialmente, 

de olvidamentos que de-flagra e anuncia um mundo. Pelo conceito, que parece realizar uma dialética 
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negativa, a comunidade é possível; mas, pela palavra, que se afirma ética e estética ao se (d)enunciar, 

a comunidade é impossível. 
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