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Introdução
De acordo com a postura marxista clássica, o trabalho consubstancia-se como categoria central tanto numa perspectiva antropológica, no contexto da humanização cultural do homem, quanto numa perspectiva ontológica, no horizonte da autocriação (Selbstformation) do ser social, como também numa perspectiva epistemológica, no limiar das metodologias e das pesquisas sociais em diversos ramos, apoiando-se em três pressupostos: o trabalho é uma eterna necessidade da vida social humana; logo, o trabalho é a categoria central, na qual todas as outras determinações que compõe a estrutura necessária da realidade social já se apresentam in nuce; no trabalho tem lugar uma dupla transformação: por meio dele o homem transforma a natureza e a si mesmo.
O trabalho, portanto, na acepção marxista clássica, é a categoria fundante do mundo dos homens, porque é o momento predominante na produção das novas situações objetivas e subjetivas que caracterizam a forma de vida especificamente humana. 
Entrementes, há na atualidade uma corrente de pesquisadores e pensadores, emergida da interioridade do próprio marxismo, que se caracteriza pela negação dessa postura marxista clássica, exatamente por não mais conceber a centralidade, mas, outrossim, a descentralidade da categoria trabalho em todos os ramos do saber. E nos parece que foi Habermas um dos primeiros a agir, programaticamente, com o fito de descentralizar (e não de negar) a categoria trabalho do interior do cognominado marxismo ocidental revisionista, inaugurado pela Teoria Crítica, mormente a de Horkheimer, Adorno e Marcuse. Teóricos que, por exemplo, abandonam sistematicamente os princípios fundamentais da teoria marxiana, como a categoria da exploração do trabalho, a teoria do proletariado, as categorias forças e relações de produção e a luta de classes, e outras. Àquela teoria crítica negativa (denunciatória) inaugurada por Marx, centrada na dimensão da base material da sociedade, é por eles deslocada para a esfera da Bildung (formação cultural). Nessa esfera é que tentam realizar uma revisão do marxismo por meio de uma crítica orientada mediante uma postura teórica neoracionalista — mormente de caráter a-histórica — aventada pelo nome de razão instrumental (zwercktaetigen Vernunft), que, segundo eles, configura-se enquanto um tipo de razão voltada para a manipulação e o domínio da natureza, da cultura e do homem.  
Todavia, Habermas, diferentemente, se propõe não apenas fazer uma revisão, mas, outrossim, fazer uma reconstrução da teoria de Marx, com base numa reflexão de matiz neokantiano revigorado, ou seja, numa reflexão centrada na razão (Vernunft), mas só que num novo contexto de racionalidade denominada de razão comunicativa pura, despida de quaisquer elementos referentes aos conflitos e às distorções intrínsecas à razão instrumental — esfera de racionalidade onde se situa a categoria trabalho. HABERMAS, Pensamento Pós-metafísico: estudos filosóficos, 1990. 
Com base nesse horizonte racional formalmente delimitado, é que Habermas preliminarmente irá se pôr contra o domínio epistemológico da categoria trabalho persistente nas pesquisas e nas teorizações sociológicas na Alemanha. Oposição que toma corpo numa corrente crítica de caráter antiprodutivista, ou seja, anticategoria trabalho. O próprio Claus Offe, por exemplo, pensador alinhado a esta corrente, se exprime claramente a respeito:
“A crítica conseqüentemente elaborada por Habermas desde há [várias décadas], contra o domínio epistemológico do trabalho no marxismo, corresponde a uma ampla corrente ‘antiprodutivista’ [anticategoria trabalho] no bojo da pesquisa e da teoria sociológica inspirada exatamente em Marx”. OFFE, Trabalho e Sociedade, p. 34. 

Essa corrente ultrapassa as fronteiras da Alemanha, chegando a outros países europeus, passando a se compor de grandes nomes influentes no interior do marxismo reconstrutivista, destacando-se aí o polonês Adam Schaff e o francês André Gorz. Porém, o nome do alemão Jürgen Habermas impõe-se. Além do fato dele ser muito produtivo, há várias décadas vem imprimindo a construção de um novo sistema filosófico denominado de Razão Comunicativa, cuja categoria central é a linguagem. 
Este sistema é cravado de polêmicas. Isso porque entendeu ele que para se impor teria que destruir e reconstruir em todos os seus fundamentos a filosofia pós-hegeliana que passou a ter a maior influência histórica no século XX: a filosofia marxiana. Com esse propósito, desde os anos 60 do século XX, vem programaticamente realizando obras com fortes críticas à filosofia marxiana, mormente aos aspectos relativos à centralidade do trabalho. 
Em seu ensaio de 1968, Técnica e Ciência como Ideologia, por exemplo, é premente, na perspectiva da economia política, sua rejeição da centralidade do trabalho quando busca entender e explicar o capitalismo tardio em seus “verdadeiros fundamentos”. Todavia, parece-nos que é no plano filosófico que Habermas realiza a mais séria tentativa de substituir de vez o trabalho (die Arbeit) — enquanto categoria analítico-filosófica — pela linguagem (die Sprache), especialmente em sua obra de 1981, Teoria do Agir Comunicativo. Entretanto, em sua obra de 1977, Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, obra que tem por meta bem definida reconstruir em nova moldura a Teoria da História de Marx, já que segundo esta “teria se corroído”,   HABERMAS, Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, p. 11. encontramos precisamente aí que encontramos sua primeira versão de cariz antropológico acerca da evolução social humana. Vê-se claramente nessa versão o objetivo de deslocar, in limine, o trabalho de sua postura central para a tarefa da definição antropológica da forma de vida especificamente humana em relação à forma de vida animal. 
O objetivo principal deste nosso artigo não é outro senão o de delinear e examinar, a partir da obra citada, a passagem em que esta versão antropológica se encontra, e que, segundo ele, põe em base terrenal o materialismo histórico de Marx, livrando-o dos pressupostos metafísicos já bem caducados do paradigma do ser.
Assim, começaremos, no primeiro tópico, esclarecendo os conceitos básicos das categorias que dão corpo à sua antropologia, a saber: linguagem, racionalidade, sistema social e trabalho; no segundo tópico exporemos sua versão da evolução e antropogênese da forma de vida humana; já no terceiro e último tópico, faremos algumas considerações críticas a respeito.  
1. os conceitos categoriais da antropologia habermasiana
Ao examinar a filosofia lingüístico-analítica de Frege, Russel, Moore, Wittgenstein e Rorty, vai concluir Habermas que a linguagem é em si uma categoria pragmática privilegiada, e, além de tudo, estritamente racional.  BRONNER, Da teoria Crítica e seus Teóricos, p. 355. A partir deste entendimento não tardará em atribuir a predominância da linguagem sobre o trabalho, sobretudo naquilo em que lhe serve para definir tanto sua polêmica filosofia de um modo geral quanto sua teoria antropogénetica acerca da forma de vida humana, nos termos de cinco pressupostos:
1) “o que nos destaca da natureza é a única coisa cuja natureza podemos de fato conhecer: a linguagem;”   HABERMAS, Conhecimento e Interesse, p. 310. 
2) “a linguagem é em si o único pressuposto da interação social humana;”   HABERMAS, Trabalho e Interação, p. 31.
3) “é um pressuposto também do trabalho social, o qual está inserido numa rede de interações e depende, por seu turno, de condições anexas de ordem comunicacional, que são aquelas de toda cooperação possível;”   Idem, ibidem, p. 31.
4) “única categoria cuja natureza permite substituir, na contextura de um novo  paradigma, a velha relação objetivista de sujeito-objeto por uma nova relação eminentemente comunicativa de sujeito-sujeito não é outra senão a linguagem;”  HABERMAS, Pensamento Pós-metafísico, p. 15 
5) “o paradigma da comunicação, em substituição ao da produção [ou do trabalho], caracteriza um desdobramento da intuição segundo a qual o thelos (o fim último) do entendimento habita na linguagem”.  Idem, ibidem, p. 77.

Observa-se aí a afirmação de uma tendência de pensamento centrada filosoficamente na linguagem, advinda a partir da compreensão antropológica dos anos 50 do século XX, que passou a considerar não o trabalho, mas a linguagem como um produto e um fenômeno privilegiado que em si especifica a história e evolução do gênero humano. 
Com base nesta compreensão antropológica, pouco a pouco a reflexão filosófica de vários pensadores passaria a sofrer uma guinada lingüística (linguistic turn), aí incluindo o pensamento de Habermas.  A respeito disso confira a obra de Manfredo de Oliveira, a Reviravolta Lingüístico-pragmática na Filosofia Contemporânea.  Guinada que, a bem dizer, tornou-se para ele um pressuposto oportuno para a consecução de uma nova forma de razão de caráter pragmático, já que, para ele, a linguagem per se embute a noção de uma comunicação racional prática — noção fundamental e decisiva para seu pensamento. Diante disto, Habermas logo percebeu que deveria operar uma reconstrução formal do quadro conceitual da racionalidade feita por Max Weber, na qual se embasava tanto ele quanto a Teoria Crítica. 
Ora, a tipologia geral da racionalidade social de Max Weber, exposta inicialmente, por ele, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1904, distingue quatro categorias ideais de racionalidade, utilizadas por ele como parte do corpo formal metodológico de investigação dos fenômenos sociais, que são: a ação racional-com-relação-a-fins, a ação racional-com-relação-a-valores, a ação afetiva, e a ação tradicional. Convicto da existência de uma nova forma de racionalidade cujo pressuposto é a linguagem, Habermas não tarda em reconstruir, com base em novos conceitos, esse quadro formal metodológico weberiano. Passemos então a ver como Habermas faz essa reconstrução.  É clássicas esta reconstrução feita por Habermas em seu ensaio de 1968, Técnica e Ciência enquanto Ideologia.   Nosso delineamento a respeito está, em especial, referenciado nele.
Comecemos, portanto, pela ação racional-com-relação-a-fins (Zwerckrationalität). Este tipo de ação configura-se pela combinação do agir instrumental e do agir estratégico. Sendo que o agir instrumental caracteriza-se pela relação sujeito-objeto enquanto manipulação, domínio e controle eficaz da realidade ou do mundo objetivo; rege-se tão-só por regras técnicas baseadas no saber empírico. HABERMAS, Técnica e Ciência enquanto Ideologia, p. 321. Já o agir estratégico caracteriza-se pela avaliação correta das alternativas e das escolhas dos meios de manipulação, domínio e controle organizado pelo agir instrumental;  Idem, ibidem, p. 321. ou ainda, por influir os atores sociais uns sobre os outros conforme fins de domínio. HABERMAS, Pensamento Pós-metafísico, pp. 70-76. Enfim, Habermas vai, grosso modo, classificar estas duas ações como práticas racionais exercidas sob o signo da razão instrumental (zwercktaetigen Vernunft), que, em última instância, é relacionada à categoria trabalho. HABERMAS, Técnica e Ciência enquanto Ideologia, p. 320. 
Por outro lado, a razão comunicativa (kommunikativen Vernunft) configura-se por um quadrante moldurado por meio da categoria da intersubjetividade (Intersubjektivität), quer dizer, por meio da relação de subjetividade com outra subjetividade mediatizada lingüisticamente. Esta relação rege-se por normas,  Idem, ibidem, p. 321. quer dizer, por maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, de acordo com um variado tipo de regras sócio-culturais, a saber: imperativos morais, leis, regulamentos, costumes, etiquetas afins e tantas outras. Toda norma social, formal ou tácita, é uma regra geral de ação obrigatoriamente válida, compreendida e reconhecida assim pelas subjetividades em comunicação. Idem, ibidem, p. 321. 
Assim as normas se efetivam na comunicação mediatizadas pela linguagem. E nesta, é onde habita o thelos (fim ou objetivo último) do entendimento,  HABERMAS, Pensamento Pós-metafísico, p. 77. ou seja, sob a égide da linguagem (die Sprache) é que se dá o processo de obtenção do entendimento (Verstand), do consenso entre as subjetividades lingüística e interativamente competentes. Assim, para Habermas, a razão comunicativa é a categoria que estrutura o sistema social humano, possibilitando, de um lado, a integração social e, de outro, a implementação do trabalho social ou das forças produtivas. HABERMAS, Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, p. 35. Já no contexto da relação entre trabalho (Arbeit) e linguagem (die Sprache), cabe a esta o papel central, ou — usando um conceito habermasiano — o papel de momento predominante (üebergreifendes Moment). E, observa Habermas, o erro crucial de Marx foi não ter reconhecido isso. Para um melhor entendimento dessa questão, queira ver o ensaio de Habermas, Trabalho e Interação. 
É digno de menção o fato de que, para Habermas, não há uma relação de interdeterminação reflexiva entre esses dois tipos razão. Precisamente por serem originadas em pontos distantes e em contextos evolutivos diferentes, e, conseqüentemente, trilhadas  autonomamente  cada  uma com sua racionalidade própria, por intermédio duma evolução diferenciada. Portanto, elas possuem história só suas, independentes uma da outra,  HABERMAS, Para a Reconstrução... p. 128. a ponto de não sabermos até que ponto há algum efeito de uma sobre a outra. Mas, a despeito desta separação, Habermas admite que existe uma relação entre elas, apenas porque a razão comunicativa depende da reprodução da espécie, que, por sua vez, é implementada por meio da execução da razão instrumental. Particularmente, a nosso ver, esta separação nos parece estar bem próximo do divórcio kantiano entre razão pura e razão prática. No entanto, Bronner não crer nesta comparação, ao dizer que Habermas faz essa separação, mas seu problema resume-se tão-só pelo fato de “não ter certeza sobre como reuni-las dialeticamente”. Op. cit., p.350. Essa reconstrução da racionalidade em novo modelo conceitual é um elemento decisivo para a antropologia habermasiana. 
Habermas também se embasa no modelo estrutural-funcionalista de explicação da sociedade de Talcott Parsons, sociólogo norte-americano que representa uma ponte entre Max Weber e Émile Durkheim. GALLIANO, Introdução à Sociologia, p. 173.  Parsons, a seu modo, teoricamente estrutura um sistema social composto por quatro elementos básicos, a saber: os papéis, as coletividades, as normas, e os valores. Sendo que há uma hierarquização entre eles: a família e os papéis são tidos como básicos, pois deles é que, numa primeira instância, erguem-se às normas e os valores. Idem, ibidem, pp. 172-194.  Esta estrutura-funcionalista do sistema social parsoniana é elemento igualmente fundamental para a antropologia habermasiana. 
Por último, Habermas se embasa em uma hermenêutica (interpretação) acerca da categoria do trabalho social em Marx — categoria usada por Marx para se referir à cooperação ou a forma de relações de trabalho ou de produção entre as pessoas, no ato-momento do processo de transformação da natureza. Habermas, a seu modo peculiar, interpreta essa categoria a partir de um enfoque estritamente racionalista, reduzindo-o diretamente ao conceito de razão instrumental. Vejamos o teor desta hermenêutica. 
Marx, diz Habermas, ao conceber o trabalho como cooperação dos indivíduos, ou seja, como trabalho social ou o trabalho socialmente organizado (die Gesellschaftlich organisierte Arbeit), inequivocamente reduziu os critérios do agir comunicativo aos critérios do agir-racional-com-relação-a-fins;  HABERMAS, Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, pp. 112-115.  redução, do ponto de vista lógico, inconcebível. Marx, ainda o diz, ao realizar esta redução, terminou por generalizar o que é coordenado de conformidade com a  razão instrumental para o que é coordenado de conformidade com a razão comunicativa, como se esta estivesse igualmente, como àquela, orientada também para a finalidade exclusiva da produção ou do implemento das forças produtivas.   Confira a Introdução de Habermas à obra acima citada, pp. 11-43. Em fim, Marx, conclui Habermas, reduziu a racionalidade complexa da estrutura social à lógica da razão instrumental, ou seja, à lógica do trabalho social, ou, em última análise, à lógica das forças produtivas, e daí concebendo o trabalho social como o modelo antropológico que especifica a forma de vida exclusivamente humana. Contra isto, diz Habermas:
“O que interessa, em nosso contexto, porém, é a questão de saber se o conceito do trabalho social é suficientemente caracterizado no que se refere à forma de reprodução da vida humana. Por isso, devemos definir com maior precisão o que entendemos por forma de vida humana”.   Idem, ibidem, p. 114. (Os grifos são por nossa conta).

E Habermas se coloca diante deste desafio, porque definitivamente se convenceu de duas coisas: primeiro, que só por meio da categoria trabalho social ou da razão instrumental não é possível se especificar a forma de vida humana; segundo, essa especificação só será possível não a partir de uma ontologia, mas tão somente a partir de uma antropologia com base num novo modelo de antropogênese. Este é o contexto desafiador no qual se põe Habermas. Vejamos, no próximo tópico, como ele o enfrenta.
2. evolução e antropogênese da forma de vida humana
Para Habermas, o processo evolutivo que levou a passagem do primata antropóide ao homem, “se deu a partir de um suposto antepassado comum ao chimpanzé e ao homem, através do Homo erectus até o Homo sapiens”.   Idem, ibidem, p.114. De acordo com Habermas, este antepassado comum é o homínida, Parece-nos que aqui os homínidas correspondem aos Australopithecus, criaturas bípedes de aspecto bioanatômicomisto, com características simiescas e humanas. Surgiram há uns 7 milhões de anos, abrindo, segundo os paleontólogos, nova ramificação reprodutiva, assim formando a linhagem hominídea, linhagem na qual igualmente pertencemos. Enquanto que os chimpanzés, por outro lado, fazem parte de uma outra linhagem distinta, formada pelos primatas antropóides, representado pelo orangotango do Sudeste Asiático e por três primatas da África Ocidental, o gorila, o chimpanzé e o bonobo — todos primatas grandes e sem cauda, surgidos há uns 15 milhões de anos, provavelmente. A respeito, confira a obra de Wrangham e Peterson, O Macho Demoníaco, pp. 43-83. suposto gênero pré-humano, cuja evolução de suas espécies fôra determinada por meio de uma dupla articulação: a primeira, por “mecanismos biológicos de desenvolvimento orgânico”,  a  exemplo  do  desenvolvimento  de  partes  funcionais  do  corpo,  especialmente  do cérebro; a segunda, por meio de “mecanismos sociais de  desenvolvimento  cultural”,  a  exemplo da confecção de instrumentos num contexto de vida calcada na caça:
“Por um lado, nesse longo período da antropogênese, alteram-se — com base numa longa série de mutações — o tamanho do cérebro e importantes características morfológicas; por outro lado, os ambientes de onde parte o impulso seletivo trazem a marca não mais apenas da ecologia natural, mas já de adaptação das hordas de homínidas dedicadas à caça”.  HABERMAS, Para a Reconstrução... p. 114.

Com isto, de acordo com Habermas, o gênero humano surge com o Homo sapiens e não com o primitivo Homo erectus e nem com o Homo neanderthal; porque é com o Homo sapiens que de fato cessa aquela evolução típica da espécie pré-humana homínida, cuja evolução era determinada por articulações de mecanismos de desenvolvimento orgânico com mecanismos de desenvolvimento cultural. Tudo muda com a introdução do Homo sapiens, pois a evolução deixa de ser determinada orgânico-culturalmente, passando, doravante, a ser determinada apenas por mecanismos estritamente sociais:
“Tão-somente no limiar que introduz ao homo sapiens é que essa forma mista orgânico-cultural da evolução cede lugar a uma evolução exclusivamente social. Cessa o mecanismo natural de evolução. Não nascem mais novas espécies”.  Idem, ibidem, p. 114. 

Percebemos, desse modo, dois tipos distintos de evolução preconizada pela antropologia habermasiana:  A formulação teórica estrutural desta antropologia na verdade foi delineada anteriormente por Leontiev e publicada em 1972, na terceira edição de sua obra O Desenvolvimento do Psiquismo. Entretanto, ela aqui se encontra tão modificada que preferimos chamá-la de antropologia habermasiana. Vide referência bibliográfica. uma evolução natural, específica ao mundo dos primatas antropóides e ao mundo dos homínidas; e uma evolução social, iniciada com o surgimento do Homo sapiens. Esta última é biologicamente de natureza fixista, ou seja, caracteriza-se por uma imutabilidade da espécie humana. Numa palavra: para Habermas, o Homo sapiens, em relação à evolução natural, não vai mais para lugar algum — é uma espécie evolutivamente acabada; em definitivo.
Bom, o momento predominante (üebergreifendes Moment), que tendencialmente direciona o início da evolução social humana, segundo nosso autor, não é o trabalho, mas a linguagem em sua constituição integral, isto é, em sua forma evoluída e pertencente exclusivamente ao Homo sapiens. Quando a linguagem alcança este patamar evolutivo, forma-se uma nova ação racional comunicativa, ativadora doravante das interações intersubjetivas, dando a partir daí as reais condições para a constituição da estrutura familiar, dos papéis e das normas sociais; fenômenos constituintes da forma de vida humana, segundo Habermas.
Diante deste entendimento, a teoria da história de Marx, para Habermas, tornou-se, de fato, insuficiente para delimitar ou captar a forma de vida humana, porque ela encontra-se fundada no intercurso da razão instrumental, isto é, sobre o trabalho social. E este, per se, não caracteriza a forma de vida humana, em virtude de já ser o elemento constituidor da forma de vida animal, da economia homínida. Ou dizendo de outra forma, das forças produtivas das espécies pré-humanas. Logo, esta categoria é suficiente tão-só para distinguir os homínidas dos primatas antropóides, mas não dos homens:
“Não só os homens, mas já os homínidas se distinguem dos macacos antropóides pelo fato de se orientarem para a reprodução através do trabalho social e de construírem uma economia. /.../ A fabricação de meios de produção e a organização social — tanto do trabalho quanto da distribuição dos produtos do trabalho — satisfazem as condições de uma forma econômica de reprodução da vida [mas só que não caracterizada como vida humana]”. Idem, ibidem, p. 115.

No horizonte desta  antropologia racionalista, o trabalho social, no seu sentido de pôr teleológico, mediante o momento de síntese entre teleologia e causalidade, que forma um complexo processo de trabalho socialmente organizado, tal como concebido por Marx, Engels e Lukács, já não serve para especificar a reprodução da vida especificamente humana. Ele é anterior ao homem. Numa palavra: à luz da antropologia racionalista de Habermas, o trabalho social é uma categoria da natureza:
“O conceito marxiano de trabalho social, portanto, é adequado à tarefa de delimitar a forma de vida dos homínidas com relação à dos macacos, mas não capta a reprodução especificamente humana da vida”.  Idem, ibidem, p. 115. (grifos por nossa conta)

E quanto à linguagem? De acordo com Habermas, antes do Homo sapiens havia uma linguagem tipicamente homínida, em forma de uma protolinguagem, isto é, uma linguagem assaz primitiva, pouco evoluída, ainda não bem estruturada como a do Homo sapiens. Mas, ao que se sabe acerca da sociabilidade homínida, diz Habermas, não é claro qual tenha sido o progresso desta protolinguagem:
“Em relação às interações mediatizadas de modo gestual, já difundidas entre os primatas, do sistema de comunicação: pode-se conjecturar sobre a existência de uma linguagem gestual e de um sistema de sinais de advertência”. Idem, ibidem, p. 115. 

Deste modo, Habermas não chega à outra conclusão lógica senão dizer que “trabalho e linguagem são categorias anteriores ao homem e à sociedade”. Idem, ibidem, p. 118. 
Ademais, a sociedade dos homínidas, apesar de estar agrupada por um trabalho social, na contextura econômicas de um primeiro modo de produção definido pela caça feita em cooperação,  HABERMAS, Para a Reconstrução... p.115. e de se comunicar mediante uma elementar protolinguagem, assim mesmo tal sociedade ainda não representava, em sentido parsoniano, uma estrutura de sistema social de feitio humano. A sociabilidade homínida baseava-se em relações de status, ou seja, em relações com base na posse do poder enquanto característica da coesão grupal. Idem, ibidem, p. 116. 
Nessa contextura, os membros do grupo encontravam-se regidos sob a égide do agir estratégico, por meio do crivo de uma razão instrumental ausente de uma ambiência social configurada intersubjetivamente pela razão comunicativa. Em última análise, os membros estavam agrupados mediante uma sociabilidade tão-só baseada no trabalho social; porém, mesmo assim, isso não significa dizer que levavam uma forma de vida humana tal como deixa entrever a teoria de Marx, mas sim uma forma de vida animal, em virtude de se encontrarem despossuídos da razão comunicativa lingüisticamente mediatizada. 
A evolução para uma vida social propriamente humana dá-se, sempre segundo Habermas, quando o sistema social de status, que caracterizava a economia de caça homínida, é substituído por um sistema social novo, baseado agora em normas sociais cujos pressupostos estão enraizados, de um lado, numa estrutura familiar e, de outro lado, numa linguagem integralmente constituída:
“Podemos falar de reprodução da vida humana, a que se chegou o homo sapiens, somente quando a economia de caça é completada por uma estrutura social familiar. Esse processo durou milhões de anos; ele eqüivale a uma substituição, de nenhum modo insignificante, do sistema animal de status... por um sistema de normas sociais que pressupõe a linguagem [integralmente constituída]”. Idem, ibidem, p. 116. (Os grifos são por nossa conta).

A estrutura familiar rege-se, stricto sensu, de acordo com Parsons, por papéis sociais conforme normas; e Habermas segue esse princípio sociológico parsoniano quando diz que “os papéis fundam-se sobre o reconhecimento intersubjetivo de expectativas de comportamento sujeito à estruturação em normas”. Idem, ibidem, p. 117. Já as normas, por seu lado, são convenções criadas e veiculadas tão-só por meio de um mundo simbólico, lingüístico, de interação; ou seja, por intermédio de uma interação  social baseada  na  razão  comunicativa,  cujo  thelos  resume-se  no estabelecimento de um consenso universal entre as subjetividades lingüística e interativamente competentes.
A forma de reprodução da vida especificamente humana, portanto, não se constitui somente pela evolução primeira do trabalho social, ou da razão instrumental, como de fato aconteceu a partir do homínida, mas, ao contrário, somente quando depois se chega a um ponto da evolução em que tem lugar o desenvolvimento da linguagem integralmente constituída, assim dando origem à razão comunicativa. E no ponto da evolução do homem em que ocorre a junção de trabalho e linguagem, é que se pode falar da existência da forma de vida humana e, consequentemente, do início de uma evolução estritamente social:
“Somente nas estruturas de trabalho e linguagem completaram-se os desenvolvimentos que levaram à forma de reprodução da vida especificamente humana e, com isso, à condição que serve como ponto de partida da evolução social”.  Idem, ibidem, p. 118. (os grifos são por nossa conta)

Em suma, o processo evolutivo de constituição da forma de vida humana dá-se quando tem origem o horizonte de uma vida que produz e se reproduz no duplo contexto da razão instrumental e da razão comunicativa, isso cronologicamente somente ocorrendo quando do momento em que se deu a constituição integral da linguagem, que aconteceu, segundo Habermas, a partir da emergência evolutiva do Homo sapiens. 
3. algumas considerações críticas
Quanto à interpretação de Habermas acerca da categoria trabalho. Tanto quanto o sabemos, Marx pressupõe o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem;  MARX, O Capital, Vol. I, Livro Primeiro, Tomo 1, Cap. V., p. 298.   forma internamente consubstanciada por teleologia e causalidade, que, no plano ontológico,  cumpri uma função social específica, a saber: a função de mediatizar o intercâmbio orgânico entre o Homem (Sociedade) e a Natureza, com a finalidade de produzir objetividades materiais necessárias à reprodução social. Idem, ibidem, pp. 297-315. No entanto, esta dimensão ontológica é historicamente determinada, configurando-se aí em formas sociais específicas, por exemplo, como o trabalho cooperativo da sociedade primitiva, o trabalho escravo da escravista, o trabalho servil do feudalismo e o assalariado da sociedade capitalista. Isso porque todo ato de trabalho, por mais singular que seja, é sempre um ato de natureza essencialmente social, quer dizer, é trabalho social, que se gesta e se objetiva a partir de relações de trabalho entre as pessoas — daí configurando, de acordo essas relações, forças produtivas e formações sociais historicamente específicas.  MARX, Trabalho Assalariado e Capital, p. 28. A rigor, o trabalho social não é uma categoria da natureza. Nesse sentido, não se assemelha, em absoluto, a qualquer forma de atividade animal, a ponto de não ser possível também pensá-la numa perspectiva antropológica em que igualmente tenta assemelhá-la a forma de atividade das espécies pré-humanas, mormente àquelas denominadas pelos paleontólogos de australopitecíneas — ou de homínidas por Habermas. 
Mas o trabalho social, assim como também o trabalho singular, depende da linguagem, já que por meio dela é que tanto se forma os conceitos e os processos teleológicos laborativos, quanto se forma e se objetiva a rede de interação comunicacional entre as pessoas, possibilitada pela mediação do complexo da linguagem, que se realiza a partir do influxo de uma rede de mediações constituída por outros complexos sociais, como a cooperação, a sociabilidade, a divisão do trabalho, e outros. Trabalho (die Arbeit) e linguagem (die Sprache), portanto, surgem ontologicamente juntos, sendo que entre os dois apenas cabe àquele o papel de momento predominante (üebergreifendes Moment), em razão de a reprodução material ser o momento decisivo da reprodução social. Por causa disso é que Lukács diz que em Marx o trabalho é a categoria ontológica central, porque ela é uma mediação (Vermittelung) tão socialmente complexa e básica que as demais mediações, como a linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho, por exemplo, já se apresentam in nuce. LUKÁCS, Os Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx, p. 16. A este respeito Lessa se exprime claramente e sem equívoco quando afirma:
“Não pode haver trabalho sem a ‘linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho’; pois, se não houver linguagem, não pode haver conceito e, sem este, não há pensamentos e nem qualquer teleologia. Por outro lado, sem as relações sociais, como pode haver a linguagem? E, por fim, sem o trabalho não poderia haver nem as relações sociais nem sequer a linguagem!”.  LESSA, Lukács: por que uma ontologia no século XX?, p. 163.

Todavia, esta é uma típica questão na qual a lógica, diz Lessa, revela seu limite para tratar da questão ontológica.  Idem, ibidem, p. 170. Habermas, se abstraindo de qualquer consideração ontológica,  HABERMAS condena toda e qualquer forma de impostação ontológica, por entender, negativamente, que a ontologia está recheada de um objetivismo autocompreensivo próprio do paradigma do ser relegado a uma primeira etapa da filosofia (etapa piagetiana das operações concretas) em sua evolução histórica. Ainda. A ontologia oblitera a intuição epistemológica fundamental de Kant, “a de que a objetividade do conhecimento é constituída e condicionada por princípios e categorias a priori. A esse respeito vide, Freitag, Introdução a Habermas, p. 14”. interpreta a categoria trabalho social apenas por um viés racionalista, quer dizer, por um viés no qual a enfoca de acordo com a teoria da racionalização de Weber. Numa palavra, a enfoca a partir da razão instrumental. Ao proceder assim, inevitavelmente Habermas termina por fazer, ao fim e ao cabo, uma redução negativa do trabalho a uma concepção meramente tecnicista; quase sem nenhum conteúdo humanizador e muito menos emancipador.
Quanto à afirmação que diz que trabalho e linguagem são categorias anteriores ao Homem, se por um momento tomarmos por base a ontologia lukácsiana, detectamos aí uma antinomia insolúvel. Justamente porque são trabalho e linguagem que, no plano ontológico, caracteriza e diferencia o ser social do ser natural. Portanto, essas duas categorias essencialmente sociais não podem, nessa perspectiva, anteceder ao ser social, em hipótese alguma, pois qualquer manifestação delas, ainda que numa forma assaz primitiva, pressupõe já um ser social constituído, já pressupõe uma idéia de ruptura, de um salto ontológico. Cf. LUKÁCS, Per una Ontologia..., p. 12. Quer dizer, são categorias que assinalam o ato-momento de ruptura entre forma de vida humana de forma de vida animal — ou forma de vida pré-humana.  Para uma um exame mais detido acerca do salto ontológico, vide Lessa, Trabalho e Ser social, pp. 173-192.
Quanto à idéia de evolução de Habermas, é importante salientar a respeito que o pensador demonstra conceber um modelo de evolução nos moldes dos darwinistas ortodoxos, ou seja, acredita que a evolução filogenética das espécies e de propriedades ontogênicas, como trabalho e linguagem, por exemplo, ocorre linear e tranqüilamente sem saltos. Já ainda nos anos 70 do século XX, com o auxílio da microbiologia e da engenharia genética, em conjunto com as análises paleontológicas acerca dos registros fósseis, este modelo fora reavaliado e atualizado em nova moldura pelo biólogo norte-americano Stephen Jay Gould.  Cf. GOULD. Darwin et les Grandes Énigmes de la Vie. E um dos feitios dessa atualização é a de não constatar o gradualismo linear quase logicizado da evolução, tal como preconizada pelo modelo de Darwin. A partir de então se passou a entender que a evolução acontece mediante saltos qualitativos relativamente rápidos, de cerca de 10 000 anos, sendo que uma vez ocorrido os saltos, às espécies se mantém filogenético e ontogeneticamente estabilizadas, sem sofrerem grandes mudanças por até milhões de anos. 
Nesse sentido, parece-nos incorreto especular que as ontogênicas aptidões e funções de trabalho e linguagem, por exemplo, surgiram no intercurso filogenético dos denominados pré-humanos homínidas, e daí paralelamente foram se desenvolvendo linear e gradualmente até alcançarem uma evolução acabada com a emergência do Homo sapiens. De duas uma: ou os homínidas habermasianos — dotados das aptidões e funções de trabalho e linguagem — eram autenticamente humanos ou, ao contrário, eram autenticamente animais.  
Quanto a sua versão da antropogênese evolutiva da forma de vida humana, fica patente que esta versão, atrelada ao seu sistema filosófico, se restringe a uma mera especulação antropológica de gabinete, uma transcendente “figura do espírito” ipsis litteris, que não corresponde às análises dos registros fósseis e arqueológicos feitas pela paleontologia, pela primatologia e pela antropologia. Análises bem desenvolvidas científico e filosoficamente já no tempo em que ele implementou tal versão. 
Por exemplo, o que se sabe sobre os homínidas, ou os Australopithecus, são conclusões referentes tão-somente àqueles dos registros fósseis, que revelam pouca coisa acerca do comportamento e quase nada sobre a vida gregária destas criaturas — para saber sobre essas coisas seria necessário haver registros arqueológicos; e estes não existem. De acordo com o paleoantropólogo Richard Leakey, o início do registro arqueológico só passa ocorrer, na história evolutiva humana, há uns 2,5 milhões de anos, período que coincide com o surgimento do gênero Homo: anterior a isso não há registro arqueológico; portanto, não é possível conjecturar qualquer idéia sobre aspectos comportamentais e sociais das criaturas pré-humanas.  LEAKEY, A Origem da Espécie Humana, p. 94-95.  
Com efeito, tudo que se diz sobre comportamento e vida gregária relativa às tais criaturas é pura especulação, ou puro apriorismo. Parece-nos que é por tal motivo que Mészáros disse, claro e categoricamente, que uma avaliação menos cuidadosa não encontraria dificuldade em perceber que Habermas, com a intenção de levar a cabo a construção de um sistema filosófico centrado na razão comunicativa orientado para o consenso, acabou abarcando tudo o que pudesse caber em tal orientação, desde o “funcionalismo estrutural parsoniano até a teoria dos sistemas, e desde a filosofia lingüistica analítica até uma apriorística antropologia de gabinete”.  MÉSZÁROS, O Poder da Ideologia, p. 176. (grifos por nossa conta) Parece-nos, em fim, que essa versão racionalista de Habermas da forma de vida humana, não se sustenta antropologicamente no seu verdadeiro sentido do termo. 
Conclusão
Considerações à parte, esta é a versão antropológica de Habermas acerca da evolução que culminou na antropogênese da forma de vida especificamente humana. Versão que não nega, mas que substitui pela categoria linguagem a centralidade do trabalho naquilo que se refere à explicação do Homem. Com base nela é que Habermas tenta demonstrar a antropogênese tanto da razão instrumental como da razão comunicativa, categorias formais que passaram a orientar, desde os meados dos anos 60 até hoje, todo seu pensamento filosófico. 
Ademais, o caráter apriorístico da antropogênese dessas categorias tem importância decisiva para justificar seu interesse teórico em reconstruir, o corroído materialismo histórico de Marx, para, ao fim e ao cabo, desenvolver, segundo ele, um pensamento materialista de validez pós-metafísico, que só é possível desenvolver mediante uma guinada lingüistica incorporada à razão comunicativa. Agora, cabe aos leitores, se pretenderem, tirarem suas próprias conclusões críticas a respeito.
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