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Família Kennedy

John Fitzgerald Kennedy, conhecido como JFK, nasceu em 

29 de maio de 1917, numa rica família católica americana. 

O pai era diplomata, possuía propriedades rurais e 

proporcionou aos filhos uma boa educação.

John Kennedy frequentou escolas particulares antes de 

ingressar na Choate, escola tradicional de Wallingford

Connecticut. 

Em 1935 ingressou na Universidade de Princeton, mas 

abandonou por questões de saúde.

Em 1936 matricula-se na Universidade de Harvard, 

impressionando os professores pelo talento para escrever. 

Voltou ao futebol e sofreu uma ruptura na coluna, 

problema que o atormentou pelo resto da vida.



John Kennedy alistou-se no exército, mas pela saúde frágil 

não foi aceito. Entrou na Marinha, em 1941, sendo 

designado para o Serviço de Inteligência Naval.

A guerra prosseguia, em julho de 1942 alistou-se para 

integrar a tripulação de barcos torpedeiros. No comando de 

uma patrulha em Tulagi, uma das Ilhas Salomão, no Pacífico 

Sul, foi atacado por um destroier japonês. Conseguiu salvar 

sua tripulação. Seis dias depois os sobreviventes foram 

resgatados. Tornou-se um herói da Guerra do Pacífico.



1946 Câmara dos Deputados por 
Massachusetts
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1952 Senado Americano2

1960 35º Presidente dos Estados 
Unidos da América
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CARREIRA POLÍTICA



Em abril de 1946, Kennedy anunciou sua candidatura oficial 

para a Câmara dos Deputados por Massachusetts, pelo décimo 

primeiro distrito democrata de Massachusetts. Seu irmão 

Robert deixou o serviço militar para participar da campanha.

No dia 5 de novembro de 1946, com uma vitória esmagadora, 

Kennedy dá início a sua carreira política. Em 1947 viajou para 

Europa. Em Londres, Kennedy adoeceu e os médicos 

diagnosticaram doença de Addison, um mau funcionamento 

das glândulas suprarrenais.

Tratado, mas achando que não viveria muito tempo, passou a 

viver cada dia como se fosse o último. Foi reeleito em 1948 e 

em 1950.

Com anseio de participar da política externa, candidatou-se ao 

Senado. Impressionou-se com a situação do Vietnam, 

envolvido numa guerra de libertação contra os colonizadores 

franceses. Em abril de 1952 iniciou sua campanha, ganhou com 

51% dos votos.



1953 Jacqueline Bouvier

CASAMENTO



Em 1951, Kennedy conheceu Jacqueline Bouvier, de família rica 

da alta sociedade de Washington. Ela frequentava o mesmo 

circulo social de Kennedy e na época trabalhava como fotógrafa 

do Washington Time-Herald.

Bonita, elegante, inteligente e culta, a jovem encantou John 

Kennedy. O namoro entre eles durou até a primavera de 1953, 

época em que trabalhando em Paris, recebeu a proposta de 

casamento por telegrama.

A cerimônia realizou-se no dia 12 de setembro de 1953 e foi o 

casamento do ano. Juntos tiveram dois filhos: Caroline e John Jr.



1961-1963

“Não pergunte o que seu país pode
fazer por você. 

Pergunte o que você pode fazer 
por seu país”.

PRESIDÊNCIA



No dia 2 de janeiro de 1960 John Kennedy anunciou 

oficialmente sua candidatura para presidente. Em julho 

de 1960 consegue sua primeira vitória, foi indicado para 

candidato à presidência do Partido Democrata, com 

Lyndon Johnson para vice-presidente.

Em novembro de 1960 derrotou Nixon por uma pequena 

margem de votos. Em 30 de janeiro de 1961, Kennedy fez 

seu primeiro pronunciamento oficial no Congresso.



Kennedy enfrentou desafios internos e externos em seu governo. 

Primeiro foi a humilhação da fracassada invasão da baía dos 

Porcos, em Cuba, depois, impediu a instalação de uma base de 

mísseis nucleares soviéticos na mesma ilha e se opusera à União 

Soviética na controvertida questão do muro de Berlim.

Kennedy fundou a Aliança para o Progresso, visando consolidar 

as relações entre os Estados Unidos e a América Latina, 

estimulou o desenvolvimento do projeto espacial norte-

americano e assinou com a União Soviética e com outros países 

um acordo de interdição de testes nucleares.

Um dos mais importantes de seus feitos foi o apoio à luta pelos 

direitos civis, num esforço para acabar com a segregação racial 

em seu país e assegurar a liberdade e direitos iguais para todos 

os norte-americanos.

Seu programa de governo chamado “A Nova Fronteira” 

enfatizava a necessidade de soluções novas para os problemas 

sociais cada vez mais complexos dos Estados Unidos.



22 de novembro de 1963

O ASSASSINATO



No dia 22 de novembro de 1963, durante uma visita à cidade 

de Dalas, no Texas, John Kennedy e Jaqueline, desfilavam em 

carro aberto, sorriam e acenavam para o povo. 

O serviço secreto, responsável pela guarda do presidente 

esperava que a oposição mais radical não fosse além de 

protestos verbais, Mas, como identificara grupos 

potencialmente perigosos na região – cubanos insatisfeitos 

com a posição do presidente relação a Cuba, racistas furiosos 

com o apoio de Kennedy às leis dos direitos civis, 

conservadores temerosos com a tolerância ao comunismo, 

sugeriu que a limusine fosse equipada com a capota, mas o 

presidente a dispensou.

O cortejo seguiu pela Rua Main, aproximando-se da Praça 

Dealey e de repente da janela do sexto andar de um depósito 

de livros, um homem apontou uma arma e atirou.





MORTE DE JFK:
CRIME OU 

CONSPIRAÇÃO?
VAMOS AOS FATOS



Assassino:  Lee Harvey Oswald 

Nascido em Nova Orleans em 1939, Lee Harvey Oswald passou boa 

parte de sua vida em orfanatos, até que aos 12 anos foi enviado à 

um centro de detenção juvenil. Nesta mesma época, ele teve os 

primeiros contatos com ideologias socialistas.

Em 1956, o rapaz se juntou aos fuzileiros navais, onde foi qualificado 

a atirador de elite. Três anos depois, recebeu uma dispensa honrosa 

dos fuzileiros. Após o episódio, Oswald desertou para a União 

Soviética onde permaneceu durante dois anos e meio. Ao retornar 

para o seu país de origem, o ex-fuzileiro foi rebaixado de dispensa 

“honrosa” para “indesejável”, em 1962. 

Segundo investigações da época, Oswald agiu sozinho, embora as 

autoridades nunca tenham descoberto seus reais motivos. 

Considerado o assassino de John Kennedy, o ex-fuzileiro nunca teve 

um julgamento de fato, mas em 29 de novembro de 1963, a 

Comissão Warren, foi montada e o estabeleceu como autor do crime.



Lee Harvey Oswald assassinado ao vivo

Dois dias após a morte do líder estadunidense, o 

principal suspeito, Lee Harvey Oswald foi assassinado 

durante uma transmissão ao vivo na televisão, quando 

era transferido da delegacia para prisão. O autor do 

crime foi Jack Ruby, que se aproximou de Oswald e lhe 

deu dois tiros fatais, no dia 24 de novembro de 1963.

Jack Ruby, na época, ex-dono de boates, disse à imprensa 

que cometeu o crime por razões passionais, pois 

acreditava que seria visto como um herói nacional. O 

episódio marcou a história da televisão, pois foi o 

primeiro assassinato transmitido ao vivo. 



Jack Ruby

Nascido em 1911, em Chicago, sua infância e adolescência 

foi conturbada, passando por violência doméstica, 

abandono, lares adotivos e uma prisão aos 11 anos de idade. 

Entre alguns trabalhos no início da vida adulta, foi 

convocado, em 1943, durante a Segunda Guerra, para servir 

nas Forças Aéreas do Exército dos EUA, atuou como 

mecânico de aeronaves nas bases americanas.

Após ser liberado voltou para Chicago, menos de um ano 

depois, firmou residência em Dallas. Lá, juntamente com 

seus irmãos, mudou seu sobrenome, de Rubenstein para 

Ruby. Na cidade, administrava uma rede de boates, clubes 

de strip e salões de dança.

Em 24 de novembro, Ruby ficaria eternizado na história. Às 

11h21 da manhã daquele dia, Lee Harvey Oswald estava 

sendo escoltando para um carro blindado quando foi 

atingido fatalmente no abdômen por Jack.



Jack Ruby: O homem que exterminou Lee

Jack Ruby foi levado preso, em março de 1964 foi 

condenado oficialmente à morte. Enquanto alguns o viam 

como um vingador e até mesmo um herói americano.

Os anos que se seguiram foram marcados pelos constantes 

pedidos dele por salvação, dizia que sua vida estava em 

perigo no presídio. Queria, a todo custo, provar que não 

estava envolvido em uma conspiração para matar Kennedy.

Naquela altura, teorias conspiratórias afirmavam que Ruby 

matara Oswald por queima de arquivo, e que, ambos 

estavam juntos em um esquema para exterminar o 

presidente dos Estados Unidos. Uma rede de criminosos 

que envolvia até mesmo o vice-presidente — que ficou no 

lugar de Kennedy —, Lyndon Johnson. A razão pela qual 

matou Lee nunca foi totalmente esclarecida.



O aviso do FBI 

Um informe secreto do lendário diretor do FBI J. Edgar 

Hoover, no qual afirma que sua agência alertou para o risco 

de assassinato de Oswald. Escrito em 24 de novembro de 

1963, no mesmo dia em que ele foi liquidado. 

Hoover recorda: Na noite passada recebemos uma ligação 

em nossa agência em Dalas de um homem que, falando com 

voz calma, disse que era um membro de um comitê 

organizado para matar Oswald. Fizemos a notificação para o 

chefe da delegacia policial e este nos garantiu que Oswald 

teria proteção suficiente. Nesta manhã telefonamos outra vez 

avisando-o sobre a possibilidade de alguma tentativa contra 

Oswald e nos voltou a garantir que lhe seria dada a proteção 

adequada. No entanto, isso não ocorreu”.



O Segundo Atirador

O segundo tiro é uma das perguntas sem resposta sobre o 

atentado. O projétil teria entrado pelas costas de Kennedy, 

atravessando uma vértebra e sua garganta. A seguir, teria 

acertado o governador Connally, sentado no banco dianteiro, no 

ombro e na munheca, até se alojar em sua perna esquerda. A 

bala supostamente responsável pelos ferimentos, chamada 

de“evidência 399”, está quase em perfeito estado, apesar dos 

impactos que teria sofrido.

Acredita-se que havia outro atirador atrás de uma cerca. Vídeos 

do dia do atentado mostram vultos e fumaça no local e bitucas 

de cigarro foram encontradas lá. A idéia é reforçada pela 

trajetória improvável da “bala mágica” e pelo movimento de 

Kennedy ao ser atingido pela segunda vez: sua cabeça vai para 

trás e para a esquerda – uma bala disparada por Oswald teria 

vindo por trás e projetado sua cabeça para a frente.



Queima de arquivo

Durante os anos após a morte de JFK, mais de 50 testemunhas 

morreram de maneiras estranhas ou foram mortas.

Dorothy Kilgallen

Em 8 de novembro de 1965, a de 52 anos, apelidada de 'a voz 

feminina mais poderosa da América', foi descoberta morta sentada 

na cama, nua sob um roupão azul e ainda com o rosto cheio de 

maquiagem das filmagens mais cedo naquela noite.

Curiosamente, no momento de sua morte, Kilgallen estava a apenas 

algumas semanas de uma viagem a Nova Orleans para se encontrar 

com um informante secreto”na investigação de JFK.

“Vou contar a história real e ter o maior furo do século”, disse ela 

ao advogado, enquanto um de seus cabeleireiros, Charles Simpson, 

disse que Kilgallen lhe disse: “Se as pessoas erradas soubessem o 

que eu saber [sobre o assassinato de JFK], isso me custaria minha 

vida. ”



TEORIAS DA
CONSPIRAÇÃO



Teria sido a Máfia?

Por que a máfia queria JFK morto? Supostamente porque seu 

irmão, Robert, estava acabando com a festa do crime organizado. 

Robert era o procurador-geral dos EUA na época e sua "cruzada 

antimáfia" conduziu a um aumento acentuado no número de 

processos dos bandidos figurões. Com isso, a teoria afirma que, 

se o irmão presidente de Robert fosse morto, ele perderia a 

influência e deixaria a Máfia “trabalhar” em paz.

Muitos defensores desta teoria da conspiração relacionam 

também Jack Ruby, o dono de casas de prostituição de Dallas —

e que tinha de fato ligações com os mafiosos —, que matou Lee 

Harvey Oswald dois dias depois de sua prisão.

Apesar de todas as supostas evidências, a Comissão Warren e o 

Comitê de Assassinatos limparam a barra da Máfia no 

envolvimento de qualquer trama para o assassinato, mas não 

descartaram que os indivíduos ligados a ela tinham relação com 

o crime.



Teriam sido os soviéticos?

Segundo o site Scientia Press, os soviéticos tinham um motivo 

bastante palpável e poderoso para matar JFK: se vingar pela 

humilhação da União Soviética na crise dos mísseis de Cuba, em 

1962, seguindo uma ordem do premier Nikita Khrushchev.

Para isso, eles teriam utilizado Lee Harvey Oswald, que era 

comunista e tinha passado alguns anos em terras soviéticas sob 

vigilância constante da KGB. Ele teria sido escolhido porque havia 

relatado aos oficiais que tinha informações importantes da época 

em que trabalhou no Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos 

como operador de radar.

Entretanto, tanto a Comissão Warren quanto o Comitê da Câmara 

sobre Assassinatos encontraram poucas evidências para apoiar a 

teoria, mas um ex-agente da KGB, Ion Mihai Pacepa, surgiu alguns 

anos mais tarde para afirmar que Oswald era um agente da KGB 

“programado” para matar o presidente Kennedy.



Teria sido obra da CIA?

Uma das teorias é apoiada por um suposto 

comentário que o presidente John Kennedy 

teria feito, afirmando que ele queria 

“estilhaçar a CIA em mil pedaços e espalhá-

la pelo vento". Esse teria sido o estopim e 

feito dele um alvo da Agência Internacional 

de Inteligência.

A CIA sempre foi um “bicho-papão” fácil 

de apontar nas teorias, tudo porque seu 

funcionamento e seus agentes são um 

segredo para a maioria dos americanos. 

Além disso, na década de 1960, a agência 

tinha uma reputação de assassinar políticos 

de alto nível.



Teria sido o vice Lyndon Johnson?

Em 2003, uma pesquisa do instituto Gallup revelou 

que 20% dos americanos acreditavam Johnson 

tinha algo a ver com a morte de JFK. As teorias 

relacionadas com Lyndon incluem o desejo que ele 

tinha em se tornar presidente, sua necessidade de 

encobrir escândalos e seu envolvimento com o FBI.

A teoria ainda é apoiada pela suposta ajuda que 

Johnson teria recebido de membros da CIA e de 

magnatas que acreditavam que iriam lucrar mais 

sob uma administração dele no governo do país. 

Ele teria sido ajudado ainda por um jovem e 

ambicioso político, de nome George H. W. Bush.
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