A Guerra Fria foi um conflito Político, ideológico e indiretamente militar, envolvendo duas
potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Esse termo foi cunhado em meados da
década de 50, para caracterizar um tenso estado de conflito que emergiu após a segunda guerra
mundial, e também para designar um conflito onde não tiveram embates militares diretos, ou
seja, um conflito entre EUA e URSS.
As duas potências estavam em busca de uma hegemonia mundial, tendo como objetivo
expandir ao máximo suas ideologias e conquistar todo o globo, como bem mostra a imagem
entre a disputa de Tio Sam (EUA) e o Urso da URSS. Devido a essa intensa disputa, passamos
a ter uma ordem internacional Bipolar, visto que duas ideologias se confrontavam, o Capitalismo
por parte do ocidente, e o Socialismo no leste. Assim, iniciou-se um período de paz armada, que
foi uma corrida armamentista, em que os dois países visavam acumular poder, e para isso,
investiram pesado em armamentos nucleares
A expressão Paz Armada, pode ser explicada, pelo fato de enquanto houvesse um equilíbrio
bélico, a paz estaria quase garantida, pois haveria medo de um ataque inimigo. Outra
característica primordial da guerra fria foi o fato da disputa militar indireta, porém dentre o
período, houveram guerras entre países aliados. Como o caso da Guerra do Vietnã, onde os
EUA enviou soldados para o lado capitalista, e a URSS enviou armamentos e munições para o
lado socialista. Além da corrida armamentista, teve também uma corrida espacial, marcada pela
chegada do homem no espaço e na lua, ambas as potências investiram muito nesse setor, visto
que o domínio espacial era de suma importância para essa hegemonia.
Após anos de tensão mundial constante, o atraso econômico e a crise nas repúblicas
socialistas, além da queda do muro de Berlim, que unificou novamente a Alemanha, uma vez
que essa fora dividida (Alemanha capitalista e Alemanha socialista), e as ações de Gorbachev,
então presidente da URSS, fizeram com que o regime socialista se enfraquecesse e assim, o
regime capitalista se tornou vencedor e aos poucos foi sendo implantado nos países até então
socialistas. Podemos dizer então que a guerra fria teve um final "tranquilo", em vista das
proposições que essa se tornou, devido ao grande armamento nuclear, o que nos faz imaginar
que não estaríamos aqui hoje, se tivesse tido um conflito direto.
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