O desmoronamento francês frente ao inimigo alemão no século XX
O autor desta obra, Marc Léopold Benjamin Bloch nasceu no dia 6 de julho de 1886 em
Lyon, França. Estudou na Sorbonne, onde formou-se em História. Participou das duas grandes
guerras do século XX. A frente dessas duas batalhas reuniu, com sua visão de historiador,
memórias de guerra, transformadas em livro e publicadas após a sua morte. As obras de Marc
Bloch desencadearam uma verdadeira “Revolução da historiografia francesa”, influenciando
gerações de historiadores. Na obra em análise (A estranha derrota), mesmo em condições
desfavoráveis, utilizou da experiência particular das duas guerras para observar e debruçar-se
sobre a derrota francesa. Longe de abordar uma história política e nacionalista, Bloch analisa a
história em sua totalidade, não permitindo que os males do momento contaminassem sua
capacidade de reflexão.
Marc Bloch participou dos acontecimentos que culminaram na ocupação da França pela
Alemanha de Hitler, em maio de 1940. Com olhar totalmente crítico e reflexivo, peculiar a todo
historiador, este autor analisa os aspectos da derrota francesa e sua rendição. O principal
argumento desenvolvido por Bloch para explicar a derrota é que as classes dirigentes, EstadoMaior do Exército, sociedade morosa e forças políticas, não se preparam adequadamente para
fazer frente à Blitzkrieg (guerra relâmpago alemã). Os generais franceses ainda se pegavam a
táticas e ao compasso de 1918, enquanto Hittler ao contrário, utilizava seus tanques Panzer como
ponta de lança na guerra, além de intensa utilização do poderio aéreo. Os franceses
negligenciarem, também, a tecnologia alemã e sua tática de guerra, depositaram confiança
demais na linha Maginot, linha de fortificações e de defesa construída pela França.
Uma das principais teses desenvolvidas pelo autor é a critica à ortodoxia militar francesa,
presente em 1940. A forma como as ações de guerra eram traçadas sofria de certa letargia
intelectual na execução, não permitindo uma eficiente organização das forças em campo de
batalha, sendo frequente às tropas serem surpreendidas pelos avanços das forças inimigas. Além
disso, observava os estados-maiores mal organizados com seus serviços de informação, e
constituído por militares longevos. Outro ponto de vista do autor para explicar a derrota
encontrava-se na política econômica permeada pela burguesia que se via ameaçada pela ofensiva
das novas camadas sociais que, de certa forma, ameaçava esse grupo político e econômico
acostumado a comandar. Logo, Marc Bloch denuncia a derrota intelectual como um mal
presente, não só no alto-comando militar, mas que permeou toda civilização francesa e que levou
à derrota frente ao poder de Hitler. As ações dos chefes militares ou os que agiam sob seus
nomes, não pensaram a guerra, em outros termos: o triunfo dos alemães foi, essencialmente, uma
vitória intelectual e talvez este seja o motivo mais grave desta derrota.
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Cumpre registrar como o autor fez valer sua experiência no campo de batalha para
registrar os fatos, mostrando que a história é filha de seu tempo. Para ele, não haveria
descontinuidade entre passado e presente, mas um tempo contínuo, em que o passado ajudava a
compreender o presente e o presente, por sua vez, ajudava a compreender o passado. E aí está o
ponto fulcral que deixou de ser observado pela sociedade francesa frente ao inimigo. Era preciso
problematizar esta nova guerra e aprender com o passado, como por exemplo, concepções de
novas estratégias militares para suplantar o inimigo alemão. Duas guerras jamais serão iguais!
Faz-se apenas uma crítica a esta obra, no qual o historiador dá ênfase à morosidade militar,
sendo, também, as estruturas políticas e econômicas responsáveis por regular o uso da força na
defesa dos interesses de um país. A História e os fatos são múltiplos em suas estruturas, em suas
causas e sem determinismos, ou seja, multifacetadas.
Portanto, o autor faz um apanhado de toda sua experiência militar e de maior historiador
do século XX para analisar a capitulação francesa frente ao poderio de guerra alemão.
Testemunha ocular, tratou do caótico cotidiano do conflito e da responsabilidade da sociedade
francesa na vitória do nazismo. Lições do passado coadunadas com ações contemporâneas
poderiam ditar um destino diferente daquele que foi registrado durante a Segunda Guerra
Mundial para o povo francês, comprovando a frase do filósofo grego Heráclito de Efeso:
“Ninguém se banha duas vezes na água do mesmo rio.”
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