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We're still kicking ass. 
 

(NKOTB, No More Games Remix) 
           



RESUMO 

 

 

  Este trabalho visa apresentar um estudo astrológico sobre o fenômeno 

das boybands, especificamente do New Kids on the Block, desde seu surgimento na 

década de 80 até os dias atuais. Observa a relação entre a banda e o público adolescente 

em plena fase de experimentação de papéis para a formação da identidade, bem como a 

manutenção deste vínculo na idade adulta. Realiza também um estudo sobre os ciclos 

planetários nos principais momentos da história do grupo e nos mapas individuais dos 

integrantes. Com isso, pretendo identificar o que possibilitou o fenômeno NKOTB e o 

que os torna, ainda hoje, um enorme sucesso. 

 

 

Palavras-chave: Adolescência. Experimentação de papéis. Formação da identidade. 

Astrologia. Ciclos astrológicos. Boybands. New Kids on the Block.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 
A ideia desse trabalho surgiu após um evento comemorativo da 

Astroletiva1 em julho de 2021. 

Havia voltado a me dedicar à astrologia dois anos antes, após uma longa 

parada, e estava começando a atender e falar sobre o assunto nas redes sociais. Resgatei 

meu estudo da época da faculdade sobre o desenvolvimento do adolescente e fiz 

algumas postagens relacionando-o aos ciclos astrológicos. 

Como não poderia deixar de ser, memórias da minha própria adolescência 

brotaram e floresceram de forma muito rápida. Acho que, por isso, ao assistir ao evento 

sobre música e astrologia surgiu a ideia de falar sobre o fenômeno das boybands no 

meio adolescente sob determinados aspectos astrológicos e sociais.  

Entretanto, o foco era ainda mais direcionado para a análise astrológica de 

fatos importantes referentes à minha banda eternamente preferida: NEW KIDS ON 

THE BLOCK. 

Os mapas dos cinco integrantes estavam guardados em arquivo montado 

no final dos anos 90 e, tendo feito as devidas confirmações no banco de dados do site 

astro.com, veio o momento de convencer Fernando Fernandse a me orientar nessa 

empreitada. 

Proposta aceita, opiniões trocadas, sugestões dadas, conceitos explorados... 

Pronto! Animação lá em cima: mãos à obra!   

                                                 
1 Escola de Astrologia dirigida pelo astrólogo Fernando Fernandse. 



E quanta coisa foi surgindo no decorrer do processo! Inclusive na 

percepção de que a ligação fãs/boybands pode ser muito mais duradoura e consistente 

do que habitualmente se considera. 

Foi um estudo muito gratificante e que me proporcionou momentos 

extremamente agradáveis de leitura, escrita, escuta (obrigada youtube!) e conversas. 

Espero que também seja divertido para você, leitor! 

   

  



 

2 - A ADOLESCÊNCIA, O SENTIDO DE PERTENCIMENTO E OS CICLOS 

ASTROLÓGICOS 

 
 

2.1 - A EXPERIMENTAÇÃO DE PAPÉIS NA FORMAÇÃO DA 

IDENTIDADE (TEORIA DE ERIKSON) 

 
  

Há duas décadas (desde que escrevi minha monografia da graduação “A 

Adolescência e a Importância da Experimentação de Papéis na Formação da 

Identidade”2), o conceito de experimentação de papéis desenvolvido por Erik Erikson3 

(1968) em sua teoria desenvolvimentista me chama muita atenção. Assim como ele, 

entendo que a adolescência é um período de conflitos e crises, devendo ser encarada 

como uma fase de aptidão para o crescimento. 

Importante esclarecer que o termo crise, nesse estudo, se refere a 

períodos de confusão e reestruturação do ego a fim de formar a identidade durante a 

adolescência. Não se trata de distúrbio nem está vinculado à doença, mas de fases 

consideradas “normais” que fazem parte do processo de desenvolvimento da pessoa. 

Também os termos “normal” e “normativo” são isentos de conotação de certo ou errado, 

de bom ou ruim, significando, apenas, algo comum à fase do desenvolvimento em 

pauta. 

Primeiro, é importante destacar que, ao procurarmos definir adolescência, 

nos deparamos com inúmeras opiniões e diversos entendimentos. No entanto, a maioria 

                                                 
2 Os interessados podem requerer uma cópia através do e-mail remarchastrologia@outlook.com 
3 Erik Erikson foi um psicanalista alemão cujo interesse maior era o estudo do desenvolvimento da 
criança e do adolescente. Após tecer críticas aos fatos de que a psicanálise não levava em consideração as 
interações entre o indivíduo e o meio e privilegiava os aspetos patológicos e defensivos da personalidade, 
formulou a teoria segundo a qual as sociedades criam mecanismos institucionais que propiciam e 
enquadram o desenvolvimento da personalidade, embora as soluções específicas para problemas similares 
variem de cultura para cultura.  



deles concorda que a adolescência se inicia com a puberdade, apesar de serem estes 

conceitos diferentes. 

A puberdade, segundo definição do Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa (1952), é a “idade em que o indivíduo se torna apto para a procriação; 

estado ou qualidade de púbere” – púbere: “que chegou à puberdade; que começa a ter 

barba”.  Ou seja, a marca da puberdade são as transformações biológicas, que 

costumam acontecer entre dez e quatorze anos de idade: “A puberdade é um 

encadeamento do qual se pode conhecer com precisão o início, a saber, a aparição das 

primeiras características sexuais secundárias” (Alberti apud Rappaport, 1995).  

Já de acordo com o dicionário Mini Aurélio, a adolescência é o “período 

da vida humana, que começa com a puberdade e se caracteriza por mudanças 

corporais e psicológicas, estendendo-se, aproximadamente, dos doze aos vinte anos” 

(Ferreira, 2005).  

Logo, a adolescência tem seu início marcado por reações psicológicas às 

mudanças corporais, e é conceituada como uma fase entre a infância e a idade adulta. É 

uma fase de crescimento, de transformações e descobertas, de conflitos e tumultos, de 

possibilidades mil.  

Quanto ao fim da adolescência, não há definição exata. Segundo os 

médicos neurologistas, este se dá com a formação completa do sistema nervoso, o que 

ocorre aos vinte anos de idade, assim como para a definição do dicionário já vista 

anteriormente; para os especialistas em crescimento biológico, o fim da adolescência 

corresponde à total ossificação, por volta dos vinte e cinco anos de idade; para o Código 

Civil Brasileiro e para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o final desse período é 

determinado ao atingir-se a maioridade aos dezoito anos; e para as teorias psicológicas 

atuais, a tendência é prolongar cada vez mais esse final.  



Contardo Calligaris, psicanalista e escritor, autor do livro “A 

Adolescência” (2000), afirmava que a adolescência é o ideal de todas as idades. As 

crianças sonham em se tornar adolescentes, vestem-se como tal, tendo perdido muito da 

especificidade estética infantil, e, por outro lado, os adultos também têm como ideal a 

adolescência, o rejuvenescimento, a moratória que os permitia ser livres, experimentar 

sem medo e sem a necessidade de assumir responsabilidades por isso. Assim, “o 

adolescente se torna um ideal para si mesmo” (Calligaris, 2000, p. 73).  

Para Erikson, a adolescência é o período no qual ocorre a formação da 

identidade sendo, por isso, permitido ao adolescente experimentar diversos papéis até 

que possa se definir sexual, emocional e socialmente. Tudo isso com a aprovação da 

sociedade. E é através dessas experimentações que o adolescente vai se descobrindo 

como adulto, assumindo responsabilidades e crescendo. O que não significa, entretanto, 

que todas as atitudes adolescentes se perpetuarão na idade adulta. Muitas dessas 

experimentações não passarão de curiosidades da idade. 

Em seu estudo, postulou o princípio epigenético de que tudo que cresce 

obedece a um plano básico, inclusive o desenvolvimento psicossocial do homem, sendo 

este caracterizado por uma sequência de oito fases, nas quais o indivíduo atravessa, em 

cada uma, uma crise normativa – Confiança x Desconfiança; Autonomia x Dúvida, 

Vergonha; Iniciativa x Culpa; Indústria x Inferioridade; Identidade x Confusão de 

Identidade; Intimidade x Isolamento; Generatividade x Estagnação; Integridade x 

Desespero.  

A personalidade, a formação da identidade, se dá quando o indivíduo está 

pronto para ampliar seu círculo social, aumentando o número de pessoas e instituições 

significativas que dele fazem parte, pois está consciente de que estas existem para 

interagir com ele.  



Lembro que o termo crise, aqui, não designa uma catástrofe, mas aponta 

para a possibilidade de mudanças, de crescimento, de desenvolvimento. E por acontecer 

com a maioria das pessoas, a crise é considerada normativa. 

Na crise normativa, há, por um lado, a vulnerabilidade e, por outro, a 

potencialidade, causando um jogo de forças conflitantes, com uma grande quantidade de 

energia a ser liberada e a possibilidade de desajustamento ou de crescimento; sendo este 

crescimento a busca e a exploração por novas oportunidades e associações. 

Na adolescência, a crise normativa dominante é a da identidade x 

confusão de identidade. E é somente nesta fase que o indivíduo desenvolve as 

condições fundamentais de crescimento fisiológico, amadurecimento mental e 

responsabilidade social para vivenciar e atravessar a crise da identidade. Importante 

lembrar que as crises não são independentes umas das outras e que durante a 

adolescência também ocorre uma recapitulação de crises experimentadas na infância e 

uma antecipação das seguintes (consideradas crises da vida adulta). Porém, a questão 

fundamental deste período é a busca da formação da identidade. 

Para esta formação, o ego do adolescente faz uma seleção de suas 

identificações infantis, repudiando algumas, assumindo outras e absorvendo novas, 

realizando, então, outras configurações, organizando essa integração e mantendo uma 

continuidade. Nesse momento, é fundamental o modo como se dá o reconhecimento da 

família e do meio social, da comunidade, pois são eles que irão “confirmar” a boa 

capacidade de escolha na nova identidade, ou apontarão as “impertinências” e a 

inferioridade dessa capacidade. 

Também as transformações da puberdade deixam a pessoa pronta para a 

reprodução, para o exercício da sexualidade; Erikson então propõe que, neste momento, 

dá-se um período de espera, porque o indivíduo ainda está com sua identidade em 



formação e não está pronto para assumir papéis definidos dentro da sociedade. Logo, ele 

propõe uma moratória psicossocial4, um período no qual ocorre certa tolerância da 

sociedade e uma atividade lúdica do adolescente, possibilitando-lhe experimentar 

diversos papéis (papéis de rebeldia, ser diferente...) e assim buscar seu lugar na 

sociedade, sem precisar assumir uma identidade social, sexual, política etc.  

Com a frequente tentativa da sociedade de prolongar o período da 

adolescência, a formação da identidade torna-se cada vez mais consciente, fazendo do 

período de moratória um modo de vida entre a infância e a idade adulta. Os adolescentes 

e jovens mostram-se cada vez mais preocupados com a opinião dos outros em relação às 

próprias ideias, e com o modo como vão associá-las aos protótipos ideais da sociedade 

atual. 

Para Erikson, a identidade é um processo social em aberto, no qual 

podem ocorrer mudanças, com a absorção de novas identificações no decorrer da vida 

do indivíduo. 

Outros teóricos ressaltam a importância dos aspectos socioculturais na 

fase da adolescência, o que incluiria um conflito de gerações que culminaria com 

entrada na fase adulta.   

Mauricio Knobel5 (1970) concorda com a relevância dos fatores 

socioculturais para o estudo da adolescência: 

 

“Não há dúvidas de que o elemento sociocultural influi com um 
determinismo específico nas manifestações da adolescência, mas também 
temos que considerar que atrás dessa expressão sociocultural existe um 
embasamento psicobiológico que lhe dá características universais”. (Knobel, 
1970, p. 25).    

                                                 
4A ideia dessa moratória provém da teoria de organização libidinal de Freud, principalmente do período 
de latência. 
5 Mauricio Knobel foi um psicanalista argentino, naturalizado brasileiro na década de 80, professor 
universitário dedicado especialmente ao estudo da criança e do adolescente que, em parceria com a 
também psicanalista e professora argentina Arminda Aberastury, desenvolveu a teoria da “síndrome 
normal da adolescência".  



 

Para ele, a adolescência é um período de transição entre a puberdade e a 

idade adulta, no qual o indivíduo deve abandonar sua autoimagem infantil e reformular 

os próprios conceitos de acordo com as regras da cultura em que está inserido. 

Considera que a adolescência deve sempre ser estudada como parte do continuum do 

processo evolutivo, no qual o adolescente vivenciará processos de trocas, 

desprendimentos, lutos, a fim de integrar-se no mundo adulto, com a possibilidade da 

procriação decorrente de suas mudanças genitais. Sua definição da adolescência diz que 

esta é: 

“a etapa da vida durante a qual o indivíduo procura estabelecer sua identidade 
adulta, apoiando-se nas suas primeiras relações objeto-parentais 
internalizadas e verificando a realidade que o meio social lhe oferece, 
mediante o uso dos elementos biofísicos em desenvolvimento à sua 
disposição e que por sua vez tendem à estabilidade da personalidade num 
plano genital, o que só é possível quando consegue o luto pela identidade 
infantil”. (Knobel, 1970, p. 26).  

 

Nesse momento, observa que, para que ocorra a estabilização da 

personalidade, são necessárias algumas condutas patológicas, que, por se darem no 

período da adolescência, são consideradas normais (este conceito se relaciona ao de 

experimentações de papéis da teoria de Erikson). Para isso, considera que a normalidade 

está diretamente ligada à capacidade de adaptação — sem, no entanto, haver submissão 

— que o indivíduo tem em relação ao meio e à cultura em que está inserido.  

Para Calligaris, o conceito de adolescência é datado e foi criado pela 

modernidade, baseado em sonhos de liberdade e felicidade provenientes do Iluminismo. 

Ele concebe a moratória como algo imposto e que produz inquietações e contestações 

agudas no adolescente que, na tentativa de interpretar os desejos dos adultos, torna-se 

altamente inseguro, acabando por gerar diversos conflitos entre ele e seus pais. 

Conforme descreveram Eduardo Kalina e Halina Laufer (1974, p. 27): 



“A crise da adolescência não se dá no vácuo. Ela acontece num 
determinado tempo e se delimita num determinado espaço, contida 
entre a família e a sociedade onde se manifesta. (...) Assim, podemos 
nos colocar perante a família, onde surge um adolescente, de duas 
maneiras. A primeira tentando entendê-la como um pequeno grupo 
social. A segunda levando em conta o que sucede às pessoas que 
dela fazem parte – seus dinamismos psicológicos e suas reações”.  

 
Essa insegurança torna-se o traço fundamental da adolescência, e as 

formas com que o adolescente lida com ela são o isolamento ou a tendência grupal. 

Na concepção de Calligaris, ao tornar-se adolescente, o indivíduo, apesar 

de possuir os requisitos físicos e o aprendizado mínimo para tornar-se um adulto, 

depara-se com a imposição de uma moratória, de um período de espera: “Uma vez 

transmitidos os valores sociais mais básicos, há um tempo de suspensão entre a 

chegada à maturação dos corpos e a autorização de realizar os ditos valores. E o 

tempo de suspensão é a adolescência”. (Calligaris, 2000, p. 16).  

Tudo isso justificaria a rebeldia do adolescente, que, na tentativa de se 

tornar independente — visto que o ideal de independência é hoje altamente valorizado 

pela sociedade – tem que vivenciar um longo período de espera, que, no entanto, o 

mantém dependente. E, para piorar, esse período de espera é indeterminado, pois não há 

uma definição do que seja o final da adolescência, pelo contrário, a tendência moderna é 

de que essa fase se prolongue cada vez mais. Os adolescentes então se unem a seus 

pares, formando grupos nos quais suas identidades e capacidades são reconhecidas. 

Esses grupos possuem visual, preferências culturais, ideais, crenças e comportamentos 

característicos, possuem uma identidade própria. Características essas que são altamente 

exploradas pelo marketing, que os percebe como grupos de consumidores em potencial 

e cria constantemente produtos direcionados a cada um deles. 

“Os adultos de hoje proclamam aceitar os jovens, mas na prática 
veem neles um mercado e produzem em massa vestuário, roupas, 
discos, espetáculos, tendentes a detê-los em seu desenvolvimento, a 
marcá-los dentro da sociedade, dificultando assim sua emancipação”. 
(Aberastury, 1971, p. 30).  

  



E é justamente em cima desse conceito de tendência grupal que, grosso 

modo, o fenômeno das boybands é explicado, tanto do ponto de vista do adolescente 

quanto do mercado econômico. Mas seria esse o único motivo para tamanho sucesso? 

 
 
2.2 – OS CICLOS ASTROLÓGICOS NO PERÍODO DA 

ADOLESCÊNCIA 

 
 

Hoje em dia, as crianças de 8/9 anos já se denominam pré-adolescentes. 

Astrologicamente, a partir dessa idade estão acontecendo ciclos importantes de Júpiter, 

de Saturno e da Lua progredida. 

Por volta dos nove anos, com a quadratura minguante aplicada por 

Júpiter em trânsito a Júpiter natal, aumentam os questionamentos, a inquietude, a 

ampliação da consciência, da confiança, do destemor, assim como a busca pelo 

conhecimento, pela justiça e pelo merecimento. Também das insatisfações, frustrações, 

inseguranças etc. 

Ao mesmo tempo, Saturno faz um trígono crescente. A vontade de 

aprender jupiteriana é estimulada então pela observação e participação nas conversas 

dos mais velhos, pela atenção ao entorno, à intimidade da casa e dos locais sociais que 

frequenta, compondo o processo de amadurecimento e crescimento. A participação no 

mundo adulto, para muitos, começa a parecer interessante, pois comporta a obtenção de 

experiências, a assunção de responsabilidades e a percepção da capacidade de superar 

obstáculos. Dentre outros fatores, é a época na qual aumentam as disciplinas escolares, 

o número de professores e até as atividades extracurriculares. 

Porém, a criança ainda não consegue discernir o que é ou não necessário, 

não tem limites e pode acabar se sentindo frustrada por não saber quando parar, quando 



descansar. Nessa fase muitos se sentem injustiçados ou podem até cometer injustiças — 

é aqui que, muitas vezes, inicia-se o “bullying6”. 

Já no corpo físico, aparecem os primeiros pelos, o cabelo e a pele 

começam a mudar, a voz tende a se aprofundar e, emocionalmente, a percepção da 

sensibilidade e afetividade fica amplificada, não só nas identificações com os familiares, 

mas nos primeiros interesses pela paquera. De um modo geral, as meninas, nessa idade, 

já se mostram mais maduras que os meninos – fase da Lua progredida em trígono 

crescente. 

No período que dura aproximadamente dos 11/12 aos 17/18 anos de 

idade, metade do ciclo de Júpiter é vivenciada (do retorno à oposição). Além disso, 

passa-se também por um sextil crescente de Urano e pelas oposições de Saturno e da 

Lua progredida. 

O aumento da autoconfiança, do orgulho e da vaidade, as buscas pela 

socialização e por ser parte de grupos, as diversas experimentações vão permitindo ao 

adolescente se descobrir como adulto, assumindo responsabilidades e crescendo. Isso 

não significa que todas as suas atitudes se perpetuarão na vida adulta, muitas delas não 

passarão de curiosidades da idade. O adolescente está começando a selecionar o que 

será parte de sua identidade adulta, resultado da passagem pelas primeiras oposições de 

Júpiter e Saturno. 

Ao perder a “graça infantil” e o “olhar encantado” dos adultos sobre ela, 

a criança sofre uma forte insegurança, se sente diferente e começa a divergir das 

opiniões familiares. São muitas transformações repentinas (afinal, Urano está fazendo 

um sextil ao Urano natal) e pode ser difícil encará-las: não é mais uma criança nem 

ainda um adulto. 

                                                 
6 Prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica. 



Por tudo isso e com a oposição da Lua progredida, o adolescente se vê 

completamente envolvido, vivenciando fortes emoções com muita instabilidade de 

humor. Os sentimentos ficam mais intensos, a afetividade precisa ser desenvolvida, o 

desejo de se relacionar fica cada vez mais forte e evidente. 

Há vontade de ser independente, de fazer o que quer sem se preocupar 

com as consequências, mas isso não é possível em sociedade. Assim, tornam-se de 

fundamental importância a aprovação do outro e a aceitação pelos adultos de que é parte 

ativa da sociedade, recebendo status e funções que tenham um significado. 

Momento de muita ansiedade, pressa, agitação, festas, curtição. E, ao 

mesmo tempo, restrições, aprendizado de lidar com limites e responsabilidades. É um 

choque de realidade e as frustrações são inevitáveis! O amadurecimento está “batendo à 

porta”. 

A vulnerabilidade por um lado e a potencialidade por outro causam um 

jogo de forças conflitantes, com uma grande quantidade de energia a ser liberada e a 

possibilidade de desajustamento ou de crescimento – entendido como busca e 

exploração por novas oportunidades e associações.  

E chega a hora de fazer escolhas importantes: profissão, vestibular, 

cursar ou não a universidade e onde, viajar, fazer intercâmbio, começar a trabalhar etc.  

Também precisa se responsabilizar por essas escolhas, pois a maioridade 

se apresenta com direitos e obrigações civis: a possibilidade de dirigir, de frequentar 

lugares que antes não podia, de votar, a apresentação ao serviço militar (para os 

meninos, ainda obrigatória no Brasil). 

O fim da adolescência e o início da vida adulta acontecem por volta dos 

20/22 anos, quando a pessoa está vivenciando quatro quadraturas importantes: a da Lua 

progredida, de Júpiter, de Saturno (quadraturas minguantes) e de Urano (quadratura 



crescente). Claramente um período de desafios e dificuldades, com necessidade de se 

preparar para novos ciclos, com mudanças e amadurecimento. 

Para a psicanalista Françoise Dolto, no livro “A causa dos adolescentes”, 

o fim da adolescência é marcado por uma postura subjetiva, quando o adolescente é 

capaz de se libertar da influência dos pais, tomando posições próprias frente às 

ansiedades e ideias deles: “Um jovem sai da adolescência quando a ansiedade dos pais 

não produz nele nenhum efeito inibidor” (Dolto, 1988, p. 27). 

É um período no qual ocorrem rompimento de padrões, tensões 

emocionais, instabilidades de humor e o desafio em se libertar de algo (esse “algo” é 

diferente para cada um, de acordo com as casas do mapa afetadas pelas quadraturas), 

questionamentos quanto à direção da carreira, tentativa de se estabelecer e de saber o 

que fazer da vida. 

É necessário aprender a se relacionar levando em consideração o que os 

outros sentem, se colocando no lugar deles, evitando projetar carências; compreender 

mágoas e ressentimentos do passado; livrar-se de culpas e problemas familiares, dentre 

tantas outras questões. 

O jovem adulto é inquieto, quer tudo! Quer viajar, conhecer e saber cada 

vez mais, é cheio de expectativas e também muitas frustrações, não sabe quando parar, 

faz mais do que dá conta, seja prática ou emocionalmente, e em diversos momentos 

sente-se injustiçado (ou comete injustiças), sendo importante parar para avaliar e julgar 

melhor as situações. 

A ansiedade é enorme devido às incertezas do momento: valores, 

relações, trabalho. Tudo muda, tudo “desarruma”, mas depois vêm um novo início, 

novas experiências e sentido. Com calma e sem perder o controle, as mudanças podem 

ser menos tensas, mas é bom que se lembre que elas são necessárias para que possa 



avançar e progredir: manter a mente aberta para o novo, avaliar, perceber se está pronto 

e, então, abraçar essas mudanças. A percepção do adolescente é de que enfrenta “o 

grande teste da vida”! 

Este é, ainda, um momento de reflexão, que pode ser tenso, pesado, 

lento, com frustrações. Tudo que não está bom, que não foi realizado ou foi mal feito, 

que não está estruturado, será questionado. Como está minha vida? Fiz tudo que queria 

fazer até estar pronto para encarar a fase adulta? O que está valendo a pena? O que não 

está? O que não faz mais sentido? Prós e contras, escolhas, desistências e esforço... 

Hora de pôr tudo na balança, se responsabilizar e sair mais forte.  

É o fim do ciclo – Júpiter e Saturno em trânsito e a Lua progredida 

caminham para a fase nova de seus percursos, para a conjunção com eles mesmos no 

mapa natal.  

A adolescência fica para trás e, com ela, muitas das crenças e gostos 

inerentes ao período. Mas algumas experiências e escolhas importantes para a formação 

da identidade de cada um seguem presentes. Inclusive, para alguns grupos, é aqui que se 

pode entender a manutenção da ligação fãs/boybands que veremos adiante (neste 

trabalho, em relação ao New Kids on the Block). 

 

  



3 – A HISTÓRIA DO SURGIMENTO DAS BOYBANDS E SUAS 

CONFIGURAÇÕES ASTROLÓGICAS 

 
 

Boyband (também grafada boy band) é um termo usado para classificar 

grupos musicais formados por meninos ainda adolescentes que cantam e dançam. 

Eventualmente, alguns deles também tocam instrumentos.  

Em sua grande maioria, essas bandas são criadas e gerenciadas por 

produtores musicais em todos os seus aspectos: música (letra, melodia, gravação e 

divulgação), imagem (roupa, cabelo, “personalidade”), shows (produção, dança, roteiros 

que envolvem os momentos de interação com o público), vídeos, produtos 

comercializáveis etc. Ou seja, são produzidas com foco em agradar o público-alvo: 

adolescentes com sua tendência grupal, ávidos por identificação e na busca pela 

formação da identidade, além de grandes consumidores. Se cair no gosto de um, cai no 

gosto de todos!  

De tempos em tempos esses grupos se tornam fenômenos e podem ser 

estudados não só pela psicologia, mas também pelo olhar da astrologia e da realidade 

sociopolítico-econômica do período. 

Historicamente, o termo boyband só começou a ser usado para designar 

essas bandas no final dos anos 80 e início dos 90, mas, segundo pesquisa na Wikipédia, 

os barbershoppers7 poderiam ser considerados os precursores do estilo ainda no século 

XIX, seguidos por grupos masculinos de doo-wop8 que cantavam temas românticos nas 

décadas de 40 e 50. Estilo que foi, inclusive, base das músicas pop originadas na década 

de 50 nos Estados Unidos. 

                                                 
7 Grupos de quatro cantores que se apresentavam sem o acompanhamento de instrumentos. 
8 Estilo de música vocal baseado no Rhythm and Blues. 



Nos anos 60, grupos estadunidenses como The Temptations, Jackson 5 e 

The Osmonds fizeram grande sucesso, se tornando modelo para a criação das futuras 

boybands nas quais todos os integrantes cantavam e representavam estereótipos 

definidos, usualmente: o novinho, o sarado, o tímido, o bad boy e o belo. 

Na vibe iniciada por esses grupos, nas décadas de 70 e 80 surgiram mais 

boybands pelo mundo: a porto-riquenha Menudo, as brasileiras Dominó, Polegar, 

Paquitos, a escocesa Bay City Rollers, a britânica Bros, as estadunidenses New Edition, 

New Kids on the Block e Boyz II Men. Nos anos 90 e 2000 aconteceu um boom de novas 

bandas do gênero: Take That, Boyzone, Five, Another Level, Westlife, Color me Bad, 

Backstreet Boys, 98 Degrees, 'N Sync, Hanson, Jonas Brothers, One Direction, KLB, 

Restart, etc. 

Também nas duas primeiras décadas dos anos 2000 assistimos ao retorno 

de diversas dessas boybands com os mesmos integrantes que, apesar de já adultos e 

mais maduros, alcançaram um sucesso significativo. New Kids on the Block é uma delas 

e a que ganhará destaque neste trabalho nos próximos capítulos. 

E o que possibilita esses ciclos de sucesso do estilo?  

Em termos de público, sendo os adolescentes o grande alvo, é possível 

enumerar a própria necessidade de se agrupar, de experimentar diversos papéis com 

seus pares, de aprender a reconhecer do que gostam, o que consideram válido e o que 

será importante para a formação de suas identidades. 

Astrologicamente falando, esses fenômenos estão relacionados aos ciclos 

dos planetas geracionais. Não os de nascimento, mas os que ocorrem entre a pré-

adolescência e o primeiro retorno de Saturno. 



Segundo Fernando Fernandse9, de acordo com o signo em que está, 

Urano provoca o público com novas experiências musicais e desenvolve novas 

tecnologias; Netuno, o mais diretamente vinculado à musicalidade, à estética e à 

tendência grupal dos adolescentes, arrasta multidões em um “sentimento de tribo”, 

definindo, de acordo com o signo transitado, uma identidade musical diferente daquela 

da geração anterior e novos ideais de beleza; e Plutão subverte tudo isso, trazendo à tona 

o lado escuro do signo transitado, contrário do óbvio, e intensificando questões mais 

profundas. 

Apesar de vários estilos terem surgido e ganhado importância nas 

mesmas épocas abaixo destacadas, o texto se manterá restrito aos que têm ligação 

histórica com as boybands, que são o objeto do estudo. 

Na maior parte dos anos 50, década que popularizou a televisão e os 

LPs10, Urano transitava por Câncer, trazendo o consumo da música para o ambiente 

doméstico. Era também a época do doo-wop, estilo que contava com um backing vocal 

e coros muitas vezes feitos com a boca imitando os próprios instrumentos musicais. 

Com letras românticas e vozes suaves, cada integrante da banda cantava uma parte da 

letra e tudo era equilibrado com grande harmonia vocal e instrumental — Netuno estava 

em Libra. Já o visual das bandas passa a ser mais valorizado com a passagem de Urano 

em Leão (na segunda metade da década).  

Nos anos 60, a melodia romântica “comportada” deu lugar a uma mais 

erótica, mais jovem, mais provocativa e dramática — Netuno por Escorpião. Houve o 

aprimoramento das técnicas e qualidade das gravações, fazendo com que a potência 

vocal deixasse de ser determinante para o sucesso (o que não significa, 

fundamentalmente, que os artistas da época não a possuíssem) — Urano por Virgem. 

                                                 
9 Astrólogo brasileiro, editor de Constelar e diretor da Escola Astroletiva e jornalista.  
10 Discos de vinil ou disco de longa duração. Utilizados para o armazenamento de áudio (normalmente 
músicas) e que caiu em desuso com o surgimento dos CDs (compact discs). 



A década de 70 foi marcada por um período mais leve, dançante, 

animado, apresentações coreografadas, com uso de vários instrumentos, do sintetizador, 

o uso de roupas coloridas e a preocupação com a beleza e a estética — Urano passando 

por Libra e Netuno por Sagitário. 

Na sequência, vemos a década de 80 surgir com a consagração de uma 

música pop mais simples e acessível, iniciada ainda nos anos 70 com a passagem de 

Urano por Escorpião. Em 1984, Netuno entra em Capricórnio e gera a tendência a uma 

música mais conservadora, comercial e rentável, em consonância com o estilo 

“mauricinho” da época. Há também uma rejeição da liberdade sexual da década 

anterior, determinada pelo medo da Aids durante a passagem de Plutão por Escorpião. 

Aliás, esta foi uma época bastante careta, bem nos termos de Saturno e 

Capricórnio. Adolescentes cujos ídolos transmitem mensagens que agradam seus pais e 

avós: valores familiares, conquistas profissionais, comportamentos socialmente 

adequados.  

Há, ainda, uma abertura para colocações políticas nas letras, 

especialmente nas aproximações das conjunções Saturno-Plutão (1982) e Saturno-

Urano (1988).    

Em 1º de agosto de 1981, às 0:01 em Nova York, nasce a MTV nos 

EUA, ainda sob a realidade mundial da Guerra Fria, que só termina com a Queda do 

Muro de Berlim em 1989 e os apelos sociais pela democracia.  

Aqui é importante destacar o nascimento da MTV, que desde então 

passou a ter papel crucial na carreira dos músicos. Apesar de “nascida” com Sol e Lua 

em Leão, aspectos como o Ascendente em Touro e Meio do Céu em Capricórnio talvez 

não destaquem, em uma primeira olhada rápida, a importância que ela conquistou. 



 

MTV – 1.8.1981, 0:01, Nova York. 

 

Ainda sob os efeitos da Lua Nova da véspera, a Lua em Leão em trígono 

com o Netuno em Sagitário e em quadratura com Urano em Escorpião abre um novo 

campo para a música, de grande alcance e sempre em busca de mais, de novidades. A 

produção dos videoclipes passa a ter uma importância enorme na busca pelo sucesso.  

O mapa da MTV pode ser classificado como uma Taça, com Marte em 

Câncer como planeta guia. Apesar de estar em queda, este Marte é corregente da casa 

12, o que dá a sensibilidade necessária para que a emissora alcance públicos de qualquer 

época, mexendo com sonhos e fantasias de todas as gerações. 



Em 1987, a ethernet11 é liberada para os primeiros computadores de uso 

doméstico, já sob os efeitos de Saturno-Urano, abrindo caminho para a aceleração na 

troca de informações e novidades em todos os meios. 

No final da década de 90, com Urano em Aquário surgem o smartphone12 

e o Google, que aceleram ainda mais a troca de informação, seja dos lançamentos das 

novas bandas, de seus singles e álbuns, ou até de informações pessoais e fofocas.  

No novo milênio, a internet cresce de forma incomensurável. As redes 

sociais se tornam um dos principais meios de comunicação e divulgação (Urano e 

Netuno em Aquário). Em termos político-sociais, o terrorismo ganha destaque e a China 

se torna a segunda economia mundial (Plutão em Sagitário e Capricórnio), trazendo a 

necessidade de novos padrões e comportamentos. É nesse período que surgem (ou, pelo 

menos, atingem o reconhecimento mundial) as boybands orientais como, por exemplo, 

o BTS — Bangtan Boys.   

Com Urano saindo de Peixes e entrando em Áries acontece o 

ressurgimento de boybands que haviam se separado, de uma forma nova (afinal, os 

“meninos” cresceram) e com um alcance talvez inimaginável para muitos (Netuno em 

Peixes a partir de 2011). É em 2008 que acontece o show de retorno do New Kids on the 

Block, na vigência da oposição Saturno-Urano. 

Com a chegada do ano de 2020 e a tríplice conjunção (Júpiter, Saturno e 

Plutão em Capricórnio), o mundo se depara com o surgimento da covid-19 e a 

pandemia, trazendo a necessidade do isolamento, da readequação dos costumes e da 

aceitação de uma realidade nova, com a realização remota (internet) da grande maioria 

das atividades diárias. Vivemos hoje (2021) um ano marcado pela quadratura de 

                                                 
11 Arquitetura de interconexão cabeada para redes locais — Rede de Área Local — baseada no envio de 
pacotes. Ela define cabeamento e sinais elétricos para a camada física, em formato de pacotes e 
protocolos para a subcamada de controle de acesso ao meio do modelo OSI (fonte: Wikipedia). 
12 Mistura de telefone com computador e acesso à internet. 



Saturno em Aquário a Urano em Touro e pelo trânsito de Netuno em Peixes: para os 

artistas, o alcance do grande público está extremamente vinculado ao desafio de 

encontrar um novo modo de divulgação de seus trabalhos e fazer sucesso com ele. 

Assim, diante desta breve análise de fatos, entendo importante ressaltar 

para os próximos capítulos a importância dos aspectos entre Saturno e Urano nos 

momentos mais importantes da carreira do New Kids on the Block. Aspectos esses que 

sempre confrontam o velho e o novo e o rompimento de padrões pré-estabelecidos. 

  



4 - NEW KIDS ON THE BLOCK – DA FORMAÇÃO AO SUCESSO; DA 

SEPARAÇÃO AO RETORNO 

  

No início dos anos 80, New Edition, um grupo de cinco meninos negros 

de Boston produzidos por Maurice Starr, estourou no cenário musical. Em 1984, após 

uma turnê de sucesso, alegando razões financeiras, o grupo se separou de seu produtor 

que, então, teve a ideia de repetir a fórmula, porém desta vez com garotos brancos 

também de Boston. 

Maurice (nascido Larry Curtis Johnson13) procurou a agente de talentos 

Mary Alford, inicialmente envolvida com o gênero musical Rhythm and Blues ou 

simplesmente R&B, para ajudá-lo no processo.  

Boston vivia uma época de conflitos raciais e socioeconômicos, e, no 

Estado de Massachusetts, estava em vigor a Racial Imbalance Law. Assim, no intuito de 

diminuir a desigualdade social nas escolas públicas e torná-las mais inclusivas, foi 

implantando o “bussing” (ônibus que transportavam alunos de uma vizinhança à outra). 

O projeto não agradou a todos e gerou inúmeros protestos e episódios de violência14. 

Foi em razão desses acontecimentos que Donnie Wahlberg, Danny Wood 

e os irmãos Jon e Jordan Knight estudaram na mesma escola no ensino fundamental e, 

segundo afirmam, por serem “produtos do bussing”, nunca entenderam ou viram como 

questão a diversidade racial. Todos vinham de famílias numerosas, os Knight ainda 

recebiam pessoas carentes em casa e Danny era o único da chamada “classe média”. Os 

demais viviam em condições econômicas mais restritas.  

                                                 
13 Maurice é extremamente preservado e se sabe pouco sobre sua intimidade e vida privada, não tendo 
sido possível sequer ter certeza quanto às datas de nascimento encontradas: 14 de julho de 1953 ou 20 de 
novembro (sem o ano). 
14 Informações detalhadas sobre o “bussing” e a “Racial Imbalance Law” podem ser facilmente acessadas 
na internet. 



Foi Mary quem, em julho de 1984, teve o primeiro contato com Donnie, 

na época com 14 anos de idade, em uma de suas performances improvisadas como 

rapper por Dorchester e, uma vez que ele já conhecia o trabalho de Maurice Starr como 

músico e como produtor do New Edition, não foi difícil convencê-lo a fazer um teste. 

O teste seria realizado na casa de Maurice em Roxbury. Segundo relatos, 

era uma casa geminada em péssimo estado, quase sem móveis. Ao se apresentarem para 

o teste, Donnie, seu irmão Mark15 e dois amigos se depararam com um Maurice de 

roupas rasgadas e remendadas. A simplicidade em seu estilo de vida à época é relatada 

por todos os kids16.  

Os meninos se apresentaram não só para Maurice, mas também para seu 

irmão Michael. Donnie e Mark foram imediatamente convidados a integrar a banda, que 

se chamaria Nynuk (termo sem significado).  

Com a desistência de Mark pouco tempo depois, Donnie foi quem teria 

convencido Maurice a manter o projeto. Donnie permaneceu frequentando a casa de 

Maurice e trabalhando com ele em músicas por cerca de seis meses até que foi 

finalmente autorizado a trazer amigos para novos testes. 

Vieram então Jamie Kelly e os irmãos Jordan e Jonathan. Só depois disso 

e de muita insistência, Donnie conseguiu trazer Danny para juntar-se ao grupo. Com 

cinco integrantes, o grupo começou a rotina de ensaios diários que aconteciam na 

Dorchester’s Lee Elementary School ou no porão da casa dos irmãos Knight.  

A primeira aparição ao vivo ocorreu nessa escola onde ensaiavam, 

seguida de apresentações em festivais e rádios locais, para plateias majoritariamente 

negras.  

                                                 
15 Trata-se de Mark Wahlberg, posteriormente conhecido pelo sucesso com seu grupo “Marky Mark and 
the Funky Bunch” e como ator de sucesso em Hollywood. 
16 Usarei kids neste trabalho para me referir aos integrantes do New Kids on the Block. 



Jamie Kelly desistiu do projeto, abrindo vaga para mais um integrante. 

Maurice queria alguém mais novo e Mary Alford reiniciou as buscas, chegando ao 

nome de Joe McIntyre, que era de uma grande família vinculada às artes e vivia em um 

bairro mais aristocrático, Jamaica Plain. Assim como Jordan e Jon cantavam no coral da 

Igreja, Joe se apresentava em clubes locais com sua família e crianças da vizinhança.  

Mary insistiu algumas vezes e conseguiu levá-lo para um teste, após o 

qual passou a ser o quinto integrante do grupo. Por ser mais novo (tinha 12 anos na 

época, enquanto Jon, o mais velho do grupo, já estava com 16), bem menor e de uma 

vizinhança diferente, Joe conta que o início da convivência foi duro. Acrescente-se o 

fato de que a voz ainda não totalmente modificada pela adolescência lhe concedeu 

diversos solos que antes eram de Jordan. 

Com a formação redefinida, os meninos se revezavam entre escola, 

ensaios, gravações e apresentações em quaisquer lugares, inclusive uma cadeia local. 

Interessante mencionar que seus pais mantinham contato constante entre eles e com 

Maurice e Mary, que se tornou também uma espécie de “motorista” dos meninos.  

Após a gravação de uma fita demo no estúdio do irmão de Maurice, os 

meninos foram levados a Nova Iorque para serem apresentados à divisão negra da CBS 

Records e assinaram seu primeiro contrato em janeiro de 1986. Nesse momento, a 

gravadora exigiu a mudança de nome, com a sugestão de que passassem a usar o título 

de uma de suas músicas. Assim, eles passaram a ser os NEW KIDS ON THE BLOCK. 

O primeiro álbum, intitulado New Kids on the Block, era uma mistura de 

bubblegum pop, lightweight rap (raps leves) e baladas. E, em abril de 1986, o primeiro 

single Be My Girl foi lançado nas rádios. A ideia de Maurice e da gravadora era ganhar 

o público negro, pelo rádio e apresentações ao vivo. Afinal, era ali que ele tinha 

conexões. 



O single chegou a figurar em 90º lugar na parada musical Top Black 

Singles e o álbum lançado em outubro do mesmo ano não emplacou. Mesmo assim, os 

kids continuaram a se apresentar em bares, escolas, clubes... 

A essa altura, a relação com a CBS era incerta, porém lhes foi dada a 

oportunidade de gravar um segundo álbum: Hangin’ Tough. Os meninos contam que 

eram ouvidos por Maurice durante o processo e que Donnie, Danny e Jordan tiveram 

boa participação na produção das músicas (Donnie já havia ganhado créditos no álbum 

anterior). 

O primeiro single, Please Don’t Go Girl, foi lançado em abril de 1988, 

também na divisão de música negra.  Dessa vez, os kids chegaram a se apresentar no 

Apollo’s Amateur Night, uma importante competição de talentos negros, e fascinaram a 

plateia. Também figuraram por um curto espaço de tempo em 55º lugar da parada 

R&B/Hip-Hop da Billboard17.  

Mais uma vez, a relação com a gravadora estava por um fio até que um 

DJ de uma estação de rádio popular em Tampa (Florida) tocou o single que acabou por 

se tornar o mais pedido pelo público. O episódio fez com que a gravadora mudasse o 

foco para as rádios pop. 

Assim, o grupo foi alcançando melhores resultados nas rádios e com 

vídeos na MTV. Em julho de 1988, se tornaram o show de abertura na turnê da cantora 

pop star do momento, Tiffany. 

Esse momento foi importante na carreira do grupo. O público de Tiffany 

era composto por meninas adolescentes que foram conquistadas a cada apresentação dos 

kids, encantadas com suas belezas, suas vozes, suas performances cuidadosamente 

                                                 
17 Importante revista especializada em música que publica diversas tabelas de sucesso baseadas em 
vendas e execuções nos Estados Unidos. 



ensaiadas e muito bem coreografadas para cativá-las, dando início ao frisson e à 

escalada do sucesso. 

 Em apenas uma semana de apresentações, Please Don’t Go Girl subiu 

da 62ª posição da Billboard’s Hot 100 para 46ª, chegando ao número 10 três meses 

depois, em outubro de 1988. O álbum Hangin’ Tough foi, então, lançado em 6 de 

setembro de 1988, levando os meninos a mais uma apresentação no Apollo, desta vez 

televisionada e com participação de grandes nomes do rap da época.  

Em 7 de novembro, o single You Got It (The Right Stuff) foi lançado 

direto nas estações de música popular, chegando ao 3º lugar da Billboard Hot 100 em 

março de 1989. No mesmo mês, o grupo recebeu o disco de ouro pelo single e o de 

platina pelo álbum.   

O videoclipe também deixou sua marca com um ponto muito 

interessante: mesclava cenas em que os meninos cantavam e dançavam com outras em 

que apareciam se divertindo e paquerando, sem megaprodução de vestuário, o que fazia 

com que as garotas se identificassem e se apaixonassem ainda mais por eles. 

A afinidade entre os kids e as fãs também era permeada pelos discursos 

de igualdade, da importância de permanecer nas escolas e de ficar longe das drogas. 

Acontece então a primeira apresentação internacional no Japão, devido à 

compra da CBS pela Sony, e surge o primeiro fã-clube fundado e organizado pelas 

famílias dos meninos ante a impossibilidade de lidarem de forma caseira com a 

quantidade surreal de correspondência que chegava todos os dias e o lançamento do 

terceiro single I’ll be Loving You (Forever) em abril de 1989.  Dias depois, o Prefeito de 

Boston declarou o dia 24 de abril como o “Dia dos New Kids on the Block” e em junho 

eles conquistaram o primeiro lugar na parada Top 100 da Billboard. 



Por ocasião do início da segunda turnê com Tiffany, já após o início das 

vendas dos ingressos, os empresários perceberam que, para o público, a atração 

principal eram os kids e mudaram a ordem das apresentações da maneira mais 

diplomática que puderam (a turnê passou a ser de ambos, sem distinção entre show de 

abertura e show principal). 

Hangin’ Tough foi o quarto single do álbum, lançado em 3 de julho de 

1989, e o segundo a alcançar o topo das paradas e garantir o quarto disco de platina 

apenas dois meses depois18. Os New Kids se tornaram, nesse momento, o primeiro 

grupo adolescente a ter um single e um álbum no primeiro lugar das paradas pop. 

No embalo, a gravadora relançou singles do primeiro álbum, que desta 

vez alcançaram marcas importantes nas paradas, chegando a ganhar três discos de 

platina; o álbum natalino Merry, Merry Christmas em 19 de setembro, que mesclava 

músicas tradicionais com raps, um deles escrito por Donnie; e o quinto e último single 

do segundo álbum, Cover Girl. Os kids tinham então, ao mesmo tempo, três músicas de 

três discos diferentes na Hot 100. 

O sucesso era enorme e os meninos não paravam. Os relatos são de que 

era impossível conseguir uns dias de folga e voltar a Boston; estavam sempre em turnê, 

gravações de entrevistas e/ou marketing, até mesmo as gravações dos discos ocorriam 

na estrada. Como adolescentes que eram, sentiam falta de poder dar uma volta, ver os 

amigos, curtir o sucesso. Mas não havia tempo para isso e, pouco a pouco, sintomas 

começaram a aparecer (asma, ansiedade, pânico...). Em plena fase de experimentação de 

papéis e formação da identidade, eles viviam em uma realidade à parte. 

Apesar disso, eles continuavam e se surpreendiam com o sucesso: a 

apresentação do prêmio de TV Smash Hits na Europa, a venda quase instantânea de 

                                                 
18 O álbum Hangin’ Tough chegou a ganhar o disco de platina por 12 vezes e seu longform music video 
ainda é considerado um dos maiores sucessos de venda de todos os tempos. 



todos os ingressos para shows em grandes estádios e arenas, a participação no 

tradicional desfile de Thanksgiving da Macy’s e programas como o Arsenio Hall Show. 

No final de 1989, o New Kids on the Block havia conquistado o mundo! 

O mercado estava em polvorosa, qualquer coisa lançada com a marca dos 

kids vendia como água: roupas, lençóis, bonecos, revistas etc. Até uma série de 

desenhos animados eles tinham.  

As fãs tinham seus quartos lotados de pôsteres e qualquer memorabilia 

imaginável, seus armários lotados de camisetas, bonés, bolsas, tudo com o rosto dos 

meninos, LPs, fitas K7, fitas VHS (originais e aquelas com programas ou aparições 

gravadas diretamente da TV).   

Previsivelmente, a imprensa “caiu em cima” e acusava os kids de não 

cantarem (especialmente após o escândalo envolvendo a dupla Milli Vanilli19) e de 

serem apenas um produto sem qualquer talento fabricado por Maurice Starr.  

Tais insinuações eram infundadas. Não só os kids de fato gravaram as 

músicas em seus discos, como cantavam ao vivo em seus shows, vários arranjos vocais. 

Desde o início da turnê que se seguiu à primeira que fizeram com Tiffany eles sequer 

usavam mais as backing tracks20, sendo acompanhados por uma banda. Era 

incontestável o talento dos meninos que, além de cantar – e nesse ponto preciso lembrar 

que as mudanças de timbre que ocorrem na adolescência eram um fator de desafio a 

mais -, dançavam e interagiam durante toda a apresentação com seu público.  

Nessa época, Maurice, que vinha se mantendo distante e dificilmente 

fazia aparições com o grupo, começou a usar trajes militares de general ao lado dos 

meninos, incentivando os ataques da imprensa.  A relação entre os kids e seu agente já 

não era a mesma e dava sinais de desgaste. 

                                                 
19 No final de 1990 a dupla foi acusada de fraude, pois que não eram os verdadeiros intérpretes das 
músicas em seus discos, mas meros dublês nos shows.  
20 Acompanhamento instrumental ou vocal gravado.  



Foi nesse contexto que gravaram o quarto álbum Step by Step que, apesar 

do enorme sucesso entre as fãs, não agradava aos kids. Eles não curtiam as músicas, não 

tiveram nenhuma participação na produção do disco, ao contrário do primeiro e segundo 

álbuns, e o foco dos agentes em manter o sucesso crescente impedia que os kids 

sugerissem inovações.  

O lançamento do disco foi em 5 de junho de 1990 (praticamente junto ao 

lançamento do single), já no primeiro lugar das paradas, com três discos de platina e 

mais de vinte milhões de cópias vendidas no mundo, dando ainda mais gás para a turnê 

homônima. Importante lembrar que tudo isso aconteceu em uma época “pré-internet”, 

na qual a divulgação, as vendas, o marketing — tudo era mais “lento”.  

Mesmo assim, a turnê de divulgação iniciada em junho de 1990 nos 

Estados Unidos e patrocinada pela Coca-Cola — Magic Summer Tour — foi 

considerada a segunda maior em termos de bilheteria, perdendo somente para a turnê 

Rolling Stones’ Steel Wheels, e foi seguida de uma longa turnê mundial.  

No início de 1991, o New Kids on the Block foi apontado pela revista 

Forbes como os artistas mais bem pagos do ano, acima de Madonna e Michael Jackson. 

Eles ainda bateram recordes de venda de canais por assinatura que transmitiam suas 

apresentações.  

  Sucesso com as fãs, sucesso com merchandising, grandes bilheterias e 

insatisfação entre os kids. Esse era o quadro real. A alegria, a magia e a excitação dos 

tempos de Hangin’ Tough não mais estavam presentes, eles já não se davam tão bem 

como antes, os desentendimentos eram constantes. E isso era agravado pelas 

manifestações não só da mídia, mas até de grupos que protestavam contra o sucesso dos 

New Kids. 



Foi em torno desse período (final de 1990 e início de 1991) que eu, com 

11 para 12 anos, me encantei pelos kids. Mais uma adolescente subia a bordo no gigante 

fã-clube do grupo! 

Para eles, tudo parecia ter saído do controle. Até que conseguiram que a 

gravadora lançasse em fevereiro de 1991 um álbum remix com total participação deles 

na produção: No More Games. Para este álbum e os videoclipes dele decorrentes, os 

kids contaram com a participação de produtores de hip-hop e de rappers, mostrando-se 

muito mais à vontade nas apresentações e conquistando o respeito de artistas desses 

ramos. 

No final de 1991, foi lançado um álbum de sucessos H.I.T.S com uma 

única música nova — If You Go Away – que alcançou a 16ª posição da parada Hot 100. 

No ano seguinte, os meninos oficialmente romperam contrato com Maurice Starr. 

Mágoas à parte, ainda hoje eles relatam reconhecer a importância de 

Maurice em sua trajetória, especialmente pela fé depositada em cinco meninos 

desconhecidos da periferia de Boston. 

Em seguida, mais uma vez o escândalo de Milli Vanilli rondou os kids. 

Um antigo diretor musical do grupo que estava processando Maurice por alegados 

direitos relacionados ao álbum Hangin’ Tough acusou-os de dublagem. Pouco depois, 

se retratou, porém para a mídia era mais uma arma de ataque ao grupo. 

Ainda sob esse impacto, em 17 de fevereiro de 1992, em Seul, o New 

Kids on the Block sofreu mais um golpe. Os organizadores não preparam a mureta de 

separação entre público e palco, contando apenas com seguranças para conter as 

meninas na audiência. Não deu certo. Houve confusão, meninas machucadas e, 

inclusive, uma morte. Os kids, que só souberam do óbito dois dias depois, foram 

obrigados pelas autoridades locais a concluir o show, “escoltados” pela guarda militar. 



Por outro lado, internamente, foi um ano no qual os meninos voltavam a 

curtir e se divertir nas apresentações, a se sentir relaxados e à vontade e a se dar bem 

entre eles. Ao final, depois de anos na estrada, decidiram fazer uma pausa e voltar à 

cidade natal. 

Durante um ano, fizeram algumas aparições e gravaram, sem pressa, o 

próximo álbum: Face the Music, uma mistura de hip-hop, R&B e baladas que, ao ser 

lançado no final de 1993, causou estranhamento do público (assim como os 

videoclipes). Foi a primeira vez em que usaram NKOTB na capa do disco ao invés de 

New Kids on the Block. 

A mídia parecia reconhecer o valor dos meninos nessa nova fase, mas 

isso não era suficiente. O público do grupo, assim como os integrantes, estava 

crescendo, amadurecendo, vivenciando novas experiências e aquilo não mais parecia 

caber em suas vidas. O frisson dava sinais de declínio.  

Simultaneamente, o cenário musical havia se transformado e o que estava 

em alta no momento eram os rocks alternativos, o R&B e o rap. Os New Kids, apesar do 

conteúdo do novo disco, ainda estavam extremamente vinculados à imagem de 

boyband. 

Foi em 1994, durante a turnê pelos Estados Unidos de Face the Music, 

que Jon tomou a decisão de sair do grupo.  

Os shows aconteciam em locais bem menores, com muito menos público, 

o que permitia que as fãs tivessem muito mais facilidade de acesso aos meninos. Mas 

ninguém mais mantinha aquela energia e paixão. O tempo deles havia se esgotado e, ao 

final da turnê, eles decidiram oficialmente se separar. Sem alardes e com a relação entre 

eles restabelecida. 



Por muitos anos, a ideia de uma reunião era remota ou até inexistente. No 

ano 2000, através de grupos de internet, fãs de vários locais do mundo combinaram um 

grande encontro temático em Boston, que se tornou ainda maior do que poderiam 

imaginar com a presença inesperada de membros das famílias dos kids e uma aparição 

surpresa de Danny. No ano seguinte, um encontro foi organizado. 

Mas foi somente em 2007 que os próprios kids, por razões diversas, 

começaram a pensar em uma reunião. Até que um dia Donnie se deparou com duas 

músicas novas do compositor canadense Nasri e o click21 foi imediato. Aprovadas por 

todos e com a ideia comum de não se unir em um evento tão somente nostálgico, os 

meninos22 começaram a, de fato, organizar o reencontro com o lançamento de um novo 

álbum. 

Esse novo momento era de total autonomia de decisões. Os cinco tinham 

que ter voz, decidir, chegar a um consenso, resolver as pendências do passado, se 

respeitar e, ainda, conciliar famílias e carreiras individuais. O agente Jared Paul, a quem 

Joe havia conhecido anos antes e fez parte do processo de amadurecimento da ideia da 

reunião, se encaixou perfeitamente nessa nova dinâmica do grupo. 

Gravações, ensaios, reuniões, um contrato com a Interscope Records23... 

e a internet! O domínio www.nkotb.com pertencia a um grupo de fãs e, feita a proposta 

de compra pela banda, a percepção de uma possível reunião aparece e, em 2008, o 

website, agora oficial, é lançado com um vídeo e o convite aos fãs para acompanharem 

as novidades. 

Com uma estratégia de marketing muito bem-sucedida, o programa de 

TV Today Show anunciou o retorno de uma banda misteriosa. Ao mesmo tempo, através 

                                                 
21 Aqui uso click tanto para me referir ao estalo tido por Donnie como numa referência a uma das 
composições em si: “Click click click”. 
22 Uso a palavra “meninos” para mencionar os integrantes do grupo, mesmo já adultos, para manter a 
coerência com o termo kids (referenciado na N.R. 16).  
23 Gravadora americana do Grupo Universal Music. 



de dicas na internet, os kids sugeriram às suas fãs que se tratava deles. Com a aparição 

agendada, milhares de fãs se deslocaram para o Rockefeller Center24 em Nova York em 

4 de abril de 2008 e lá ficaram debaixo de chuva esperando a grande revelação.  

O impacto na mídia foi enorme. Era completamente chocante que, após 

quinze anos, o New Kids on the Block ainda reunisse tantos fãs, tanto amor e tanta 

dedicação apenas para vê-los anunciar que estavam de volta. O show propriamente dito 

somente aconteceria em 16 de maio, três dias após o lançamento do single 

“Summertime” — o primeiro desde 1994 e que alcançou a 24ª posição da parada Pop 

100 da Billboard-, quando, mais uma vez, o espaço foi completamente tomado por 

milhares de pessoas debaixo de chuva. 

 No dia 2 de setembro de 2008 foi lançado o álbum “The Block” com 

participação especial de diversos artistas como Nasri, Lady Gaga (ainda desconhecida 

do público), Ne-Yo e Nicole Scherzinger (do Pussycat Dolls), seguido da estreia da 

turnê no Canadá em 18 de setembro e shows pelos EUA, México e Europa.  

“The Block” alcançou o segundo lugar na parada Billboard 200 já no mês 

de lançamento, além de conquistar o disco de ouro no Canadá. 

Com o controle das decisões e a harmonia no relacionamento entre eles, 

tudo se tornou mais leve, mais alegre, e eles podiam curtir de novo o sucesso como 

grupo. Outro fator que todos relatam ter sido muito importante é a presença das famílias 

na turnê. Lá atrás, eram as mães e os pais que estavam frequentemente por perto; agora, 

os filhos e cônjuges.  

A participação das fãs e a possibilidade de contato com eles não só nos 

shows, mas também na internet gerou uma aproximação tão intensa que surpreendeu 

muita gente. O próprio agente do grupo diz que é algo totalmente diferente do usual, 

                                                 
24 Área turística de Nova York na qual fica situado um enorme complexo comercial e palco de 
apresentações e eventos de grande importância. 



que os meninos fazem questão de ter os “meeting and greeting”25 cada vez mais 

humanizados, com real contato, que eles sabem o nome e a história de grande parte de 

suas fãs, que trocam mensagens pelas redes e se importam de verdade.   

Assim, o que começou como uma reunião se tornou um retorno. 

Na sequência, vieram as turnês “Full Service”, “Casi-NO”, o lançamento 

do cruzeiro anual em 2009, que possibilita uma imensa interação com fãs e, em maio de 

2011, a turnê “NKOTBSB”, que uniu o New Kids on the Block e os Backstreet Boys, 

escolhida pela revista “Time” o segundo maior retorno do ano.   

Em 11 de junho de 2011, como a realização de um sonho para os cinco 

meninos de Boston, o grupo se apresentou no Fenway Park26, com ingressos esgotados 

e debaixo de uma chuva torrencial. Foi como uma consagração do sucesso alcançado 

por eles num dos locais mais icônicos para os bostonianos. A emoção tomou conta de 

todos, banda e fãs. 

O lançamento de um novo single “Remix (I Like the)” em 22 de janeiro 

de 2013 seguido do novo álbum “10” em 2 de abril do mesmo ano levou-os ao sexto 

lugar na parada Billboard 200, desta vez sem gravadora, de forma independente. No ano 

seguinte, o grupo recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. 

Turnês, inclusive europeia, diversas aparições em TV e mais um álbum 

lançado em 12 de maio de 2017: “Thankful” – 17º lugar na parada Billboard 200 e 9º na 

Top Album Sales também da Billboard. 

No ano de 2019, os kids lançaram o vídeo “Boys In the Band (Boy Band 

Anthem)”, uma homenagem a todas as boybands, que contou com a participação de três 

dos integrantes do New Edition (Ricky Bell, Michael Bivins e Ronnie DeVoe), Lance 

Bass (‘N Sync), Debbie Gibson e Naught by Nature.  

                                                 
25 Momento de conversa e fotos entre o grupo e fãs antes dos eventos. 
26 Estádio de beisebol da equipe Boston Red Sox.  



Em maio do mesmo ano eles saíram em turnê – a “Mixtape Tour” – 

contando com convidados especiais que vivenciaram a fama nos anos 80: Salt-N-Pepa, 

Tiffany, Debbie Gibson e Naught by Nature. Mais um enorme sucesso de público com 

ingressos esgotados em diversos locais. 

Em 2020, com a pandemia da covid-19, todos os eventos precisam ser 

suspensos e cancelados. Sem perspectiva de liberações, os kids aderiram às lives27 nas 

redes sociais e lançaram o vídeo “House Party”. 

De maneira inovadora, o contato, a dedicação, o amor entre o grupo e fãs 

se mantém. Até que, finalmente, em 2021 se torna novamente possível o encontro 

presencial e, em agosto, além do lançamento do app NKOTB, o grupo se apresentou 

novamente em Fenway Park.  

Em outubro, o anúncio oficial da nova turnê “Mixtape Tour” para 2022 

causa alvoroço entre as fãs. Os ingressos estão à venda e o evento promete ser 

incrível28. Resta-nos esperar!  

 

  

                                                 
27 Aparições ao vivo nas redes sociais. 
28 O adjetivo incrível veio com toda força do lado fã, claro, mas, de fato, as expectativas são de eventos 
com ingressos esgotados e um enorme sucesso. 



5 - AS CONFIGURAÇÕES ASTROLÓGICAS DE DESTAQUE PARA O NEW 

KIDS ON THE BLOCK 

 

Nos anos de 1982 e 1983, Maurice Starr29 impulsionava a carreira do 

grupo New Edition e seu projeto artístico-mercadológico tinha relação com dois eventos 

astrológicos importantes: a conjunção Saturno-Plutão, que neste momento acontecia em 

Libra, e a chegada de Plutão ao seu domicílio – Escorpião. 

Especialmente no que concerne à entrada de Plutão em Escorpião, pode-

se falar em um período no qual estavam em destaque a necessidade social de 

rompimento com os padrões até então vigentes de controle e poder, a problemática 

ambiental e o comportamento sexual, entre outras questões.  

A sociedade vivia o alastramento da AIDS e, consequentemente, o medo 

da morte. Com isso, o comportamento adolescente passa a ser então mais discreto nesse 

quesito, a sexualidade não é mais vivenciada de forma livre e sem limites. Por outro 

lado, houve um grande crescimento e naturalização da erotização da infância através das 

letras das músicas, das coreografias, de programas de televisão etc. 

O materialismo e o pragmatismo, já valorizados com Plutão em 

Escorpião tanto pela oposição a Touro quanto pelas questões vinculadas ao desejo de 

poder, tornaram-se ainda mais intensos com a entrada de Netuno em Capricórnio em 

1984. Naquele momento, a maioria das famílias tinha valores e ideologias 

conservadores: acreditavam que uma rotina estruturada era o caminho para galgar o 

poder profissional e conquistas materiais.  

Enquanto por um lado o estilo punk30 e a música Black Metal31 estavam 

no auge, por outro, havia quem curtisse uma música de estilo mais conservador, mais 

                                                 
29 Idealizador e primeiro produtor do New Kids on the Block.  
30 Movimento musical e cultural com ideais anarquistas, niilistas e revolucionários. 
31 Subgênero do Heavy Metal ligado a ideologias mais sombrias. 



comercial, feita por artistas “arrumadinhos” e mensagens positivas. E foi nesse período 

que Maurice Starr começou a busca pelos integrantes do grupo que viria a se tornar um 

fenômeno mundial: New Kids on the Block.  

Além de cantarem músicas adequadas para a idade (eram todos 

adolescentes), românticas e inocentes, em um primeiro momento, mantinham uma 

aparência “combinandinha”, com suéteres coloridos que destacavam a condição de 

adolescentes comportados.  

Assim, podia-se dizer que os meninos se adequavam perfeitamente aos 

ideais mais conservadores que, em contraposição ao período de rebeldia iniciado nos 

anos 60, agradavam tanto aos adolescentes quanto a seus pais. Inclusive, todos eles 

sempre demonstraram fortes laços e crenças em suas estruturas familiares – o potencial 

de Netuno no eixo Câncer-Capricórnio era vivenciado pelos kids de uma forma muito 

mais forte que aquela “ameaçadora” energia de Plutão em Escorpião. 

Nos anos seguintes, sob a conjunção Saturno-Urano em Capricórnio e a 

conquista do sucesso, mudaram o visual para algo mais atualizado e de acordo com o 

gosto do público. Além disso, estavam sempre acompanhados de seus pais e irmãos, 

com quem trocavam manifestações públicas de carinho, e amadurecendo como artistas.  

A autodisciplina, a persistência e a noção de responsabilidade social eram 

demonstradas pelos kids através do uso de camisetas com frases de efeito e em 

quaisquer oportunidades de fala que tivessem — shows e entrevistas para a mídia -, nas 

quais incentivavam a união, o antirracismo e levantavam a bandeira da campanha 

antidrogas, com o uso frequente do bordão “Drugs Suck”32. 

Em 1992, com a quadratura Saturno-Plutão nos signos de Aquário e 

Escorpião e a conjunção Urano-Netuno em Capricórnio, o grupo se separa de Maurice 

                                                 
32 Algo como “drogas são uma porcaria”. 



Starr. A massificação e globalização da cultura pop sob a roupagem capricorniana traz 

uma sensação de manipulação e falta de controle da carreira, bastante evidenciada 

inclusive pelo show de Seul, mencionado no capítulo 4.  

Nem os integrantes da banda nem os produtores tinham mais poder de 

escolha e decisão. Estes estavam totalmente nas mãos das gravadoras e demais 

empresários vinculados aos produtos que levavam a marca dos kids. 

Naquele momento, os grupos de música pop em geral faziam parte de 

uma grande negociação vinculada a um fenômeno econômico globalizado, gerenciador 

de grandes riquezas, e para os quais o aspecto artístico, a qualidade e a criatividade 

passam a ter cada vez menos importância. O que interessava era o enriquecimento dos 

(poucos) “manda-chuvas” do ramo, que incorporavam intensamente a faceta pragmática 

de Netuno em Capricórnio: a música se torna um negócio, é o show business33! 

Em 1994, o grupo decide encerrar a carreira. A cultura estava mudando e 

os kids não mais se encaixavam. As dificuldades no relacionamento entre eles, as brigas, 

a sensação de falta de amizade tampouco abriam espaço para uma eventual adequação 

ao clamor do público. 

Individualmente, os eixos (Ascendente e Meio do Céu) nas cartas natais 

dos kids estavam sendo ativados, com aspectos que demonstram a necessidade de dar 

um tempo de tudo aquilo, a fim de que cada um pudesse perseguir seus desejos (vida 

privada e profissional) e amadurecer34. 

Permaneceram separados por toda a passagem de Plutão por Sagitário e, 

em 2008, já maduros e com o domínio de toda a produção, se reuniram sob a oposição 

de Saturno-Urano no eixo Virgem-Peixes. Mais um momento importante de 

concretização e realização no ciclo Saturno-Urano envolvendo um signo de terra. 

                                                 
33 Indústria do entretenimento, do mundo dos espetáculos. 
34As cartas com alguns destaques astrológicos podem ser vistas no capítulo 6. 



O anúncio do retorno aconteceu ao vivo no programa de TV “Today 

Show”, com o comparecimento de milhares de fãs para as quais havia sido “vazada” a 

informação pela internet. Netuno transitava pelo signo de Aquário desde 1998: 

sentimento de dissolução de fronteiras e de ideias preconceituosas. 

Na sequência, lançaram um novo álbum e turnê com total participação 

dos cinco em todo o processo, desde escrever e compor músicas, selecionar outras, 

opinar na produção e escolher as pessoas com quem trabalhavam. Nada parecido coma 

visão estritamente comercial na qual se encontravam na primeira fase da banda. Em 

2009, Júpiter-Netuno juntos em Aquário disparavam vários gatilhos e ajudavam a 

antecipar as energias da entrada de Netuno em Peixes em 2011: os New Kids iniciaram 

o projeto do cruzeiro anual, no qual grupo e fãs interagem por todo o tempo – “somos 

todos iguais, somos todos irmãos” são bem característicos da conjunção dos regentes de 

Peixes no signo de Aquário. 

Além disso, por ocasião do retorno em 2008, Plutão entrava em 

Capricórnio trazendo ideais mais sérios, inclusive políticos. Houve um movimento de 

desorganização das estruturas conservadoras para possibilitar uma nova etapa, com o 

poder menos concentrado e ações afirmativas de inclusão social (é justamente nesse ano 

que Barack Obama é eleito presidente nos EUA).  

Após a Crise do Subprime iniciada nos anos 2007 e 2008, com os 

Estados Unidos (e, consequentemente, vários outros países) vivendo uma nova época de 

enorme recessão econômica, a indústria do entretenimento se mostrou um ótimo 

caminho para levantar a economia. Assim como nos anos 30, após a Grande Depressão, 

as pessoas clamavam por diversão e passatempo. Entretanto, tal ramo não mais era 

dominado pelos americanos. A Europa já competia em pé de igualdade e qualidade com 

os EUA, bem como diversos outros centros de produção de cultura de massa. O K-pop 



coreano, por exemplo, que havia surgido sob Urano-Netuno em Capricórnio, no início 

da década de 90, por volta de 2008/2009 (quando Plutão chega a Capricórnio) passa a 

ser considerado uma subcultura. O poder estava descentralizado. 

Nesse cenário, a necessidade de ruptura com padrões tradicionais 

também na economia ganhou um excelente campo com Urano em Áries a partir de 

2010, possibilitando a emancipação dos artistas em relação às gravadoras, maior 

autonomia e independência. Ficou mais fácil o acesso aos streamings35 de música, que 

podiam ser utilizados através dos diversos meios tecnológicos pelas pessoas no dia a dia 

e que facilitaram a troca e o contato entre grupos com os mesmos interesses. O 

comércio se tornava mais livre e dinâmico. Dos três álbuns lançados pelo grupo a partir 

de 2008, os dois últimos foram gravados de forma independente, incluindo lançamentos 

em plataformas digitais e vendas online. Desde então, gravadoras e canais tradicionais 

de música e vídeo perdem espaço e tendem ao desaparecimento. 

Houve, ainda, a turnê conjunta do New Kids on the Block e dos 

Backstreet Boys, que rendeu um álbum comemorativo, num clima de união entre 

gerações diferentes com interesses próximos. 

Em 2020, com a conjunção Júpiter-Saturno-Plutão em Capricórnio, a 

pandemia da covid-19 ganhou destaque em praticamente todos os meios de 

comunicação no mundo, e as suas consequências ainda estão presentes no dia a dia36.  

Porém, para este trabalho, destaco, da tríplice, a conjunção Saturno-

Plutão, que como já vimos, era mais vinculada ao idealizador inicial do grupo e estava 

atuante por ocasião da separação do grupo em 1994. 

Desta vez, a separação aconteceu, mas de outra forma. Tornou-se 

impossível em qualquer lugar do planeta o contato presencial, a realização de shows e 

                                                 
35 Tecnologia de transmissão de dados pela internet. 
36 Referência temporal ao momento da elaboração desse texto no ano de 2021. 



aparições. Disso surgiu a necessidade da banda se reinventar e superar as limitações 

(Urano está em Touro).  

O 11º cruzeiro precisou ser cancelado e os meninos fizeram então uma 

versão virtual, dentre diversos encontros online, lançamentos de músicas e vídeos 

durante este período. Netuno em Peixes deu um tom de “estamos todos juntos 

navegando neste mundo sem barreiras da internet”. 

Em 2021 novamente o “ciclo dos kids”: Saturno-Urano em quadratura 

nos signos de Aquário e Touro, fortalecendo a necessidade de lidar com a dificuldade 

entre o estruturar e o inovar, entre a paciência e a ansiedade, entre as inseguranças 

decorrentes dos obstáculos e as intuições originais para lidar com eles.  

A preocupação com a responsabilidade social decorrente da condição de 

artistas e formadores de opinião foi demonstrada pela positividade dos meninos, sempre 

com manifestações de carinho, atenção e preocupação (não só com fãs, mas com os 

acontecimentos do mundo). Já todo valor arrecadado com o lançamento de “House 

Party” – um vídeo com diversas participações especiais para entreter o público durante 

esse período tenso, pedindo que permanecessem seguros e com fé de que logo tudo 

fosse melhorar – foi doado para uma organização sem fins lucrativos que beneficia 

crianças em situação de fome.  

Somente com a flexibilização das medidas sanitárias, aconteceu o 

lançamento do app37 do NKOTB, o retorno aos shows e a divulgação de uma turnê para 

o ano seguinte. 

  

                                                 
37 Programa de computador concebido para processar dados eletronicamente, facilitando e reduzindo o 
tempo de execução de uma tarefa pelo usuário (definição da Oxford Languages). 



5.1 – CARTAS DOS PRINCIPAIS EVENTOS38 
 

 
Em janeiro de 1986 o grupo assinou contrato com a CBS, lançou o 

primeiro single em abril e o primeiro álbum em outubro do mesmo ano. Os mapas dos 

três eventos têm em comum o Netuno em Capricórnio e Plutão em Escorpião e, apesar 

de não ter alcançado um sucesso significativo, considero o lançamento do single um dos 

principais eventos justamente por ser o primeiro.  

O que faltava para fazê-los decolar, como veremos na sequência, era a 

efetiva formação da conjunção Saturno-Urano e sua chegada ao signo de Capricórnio, 

sendo este o ciclo astrológico mais marcante da carreira da banda.  

Abaixo, considerando o dia primeiro como padrão, ante a ausência de 

precisão nas informações pesquisadas (e que, a meu ver, não implica alterações 

significativas para este estudo), segue o mapa do lançamento do single Be My Girl. 

 

                                                 
38 Os mapas dos lançamentos de singles e álbuns foram tirados para Nova York por se tratar da cidade 
onde fica a gravadora. 



 
Be My Girl – 1.4.1986, sem horário, Nova York. 

 
 

 

O lançamento de Please Don’t Go Girl – primeiro single do álbum – 

Hangin’ Tough — em abril de 1988 ocorreu com a conjunção Saturno-Urano nos 

primeiros graus de Capricórnio. Este single os levaria à primeira turnê com a cantora 

Tiffany em julho de 1988, quando Saturno e Urano permaneciam juntos, mas 

retrógrados em Sagitário, renovando a chance de divulgação para um público diferente, 

de passar por diversas cidades e participar de vários programas de televisão.  



 
Please Don’t Go Girl – 1.4.1988, sem horário, Nova York. 

 
 

 

Foi a partir daí que os kids conquistaram o sucesso mundial. Em 1989 

acontece a primeira apresentação internacional. Saturno e Urano já estavam em 

Capricórnio, formando com Netuno uma tripla conjunção. Nesse período o consumo de 

qualquer coisa com a marca New Kids on the Block é gigantesco. 



  
Show internacional – 1.2.1989, sem horário, Japão. 

 
 

 

Já o lançamento do álbum Step by Step em junho de 1990, concomitante 

à turnê Magic Summer Tour patrocinada pela Coca-Cola, vem marcado pelo 

afastamento de Saturno, a formação de uma quadratura Marte-Urano e a conjunção Lua-

Plutão em Escorpião, oposta tanto a Vênus quanto a Mercúrio em Touro.  



 
Step by Step – 5.6.1990, sem horário, Nova York. 

 
 

 

O custo do sucesso e dos ganhos materiais estava afetando emocional e 

psicologicamente os meninos de forma muito intensa. Enquanto o público queria mais e 

mais, para eles tudo tinha saído de controle. 

Após o rompimento com Maurice Starr, o lançamento do álbum Face the 

Music em janeiro de 1994 foi importante na recuperação da relação deteriorada entre os 

kids, mas também marcou a separação do grupo ao final da turnê de divulgação (último 

show em maio de 1994). 



 
Face the Music – 25.1.1994, sem horário, Nova York. 

 
 

 

Saturno em Aquário e Plutão em Escorpião, em quadratura, 

demonstravam o limite da situação e a necessidade de uma completa renovação. As 

características sagitarianas (signo pelo qual Plutão transitaria de 1995 a 2008) já 

começavam a ser manifestadas no mercado globalizado, na importância do movimento 

do novo nacionalismo e na politização. O público passou a pedir por músicas mais 

agressivas, com uma agitação exacerbada, as raves ganhavam força e se tornavam cada 

vez mais populares.   

Para os kids, este foi o fim da primeira etapa da jornada. 



Nesse ponto, fica possível constatar que a trajetória de sucesso do New 

Kids on the Block se deu em cima de dois projetos (e dois ciclos planetários 

importantes): aquele pensado por Maurice Starr e ligado ao ciclo Saturno-Plutão e 

aquele de fato vivenciado pelos meninos, ligado ao ciclo Saturno-Urano. Não 

surpreende que o retorno tenha ocorrido justamente em 2008, na oposição Saturno-

Urano e a chegada de Plutão em Capricórnio. Sempre o trio: Saturno, Urano e Plutão!  

Após quatorze anos da separação, o grupo se encontra para uma reunião 

que acaba se tornando um retorno, com a presença de fãs e um sucesso inimaginável 

para muitos.  

O anúncio da reunião em 2008 foi seguido pelo lançamento de um novo 

álbum e de uma nova turnê. Inicialmente, o trígono Saturno-Plutão chama a atenção – 

“o ressurgimento da Fênix” com poder, estrutura e maturidade.  

 
 



 
Anúncio ao vivo do retorno da banda – 4.4.2008, sem horário, Nova York. 

 
 

 

Com a fixação do novo rumo da carreira, das músicas e dos shows, a 

relação com fãs é demonstrada, mais uma vez, pelo ciclo Saturno-Urano (agora em 

oposição). Plutão se aproxima de Capricórnio (signo que, como temos visto, tem forte 

impacto na trajetória dos meninos) e Netuno ainda em Aquário fomenta o senso de 

comunidade das fãs de todo o mundo. No show de estreia, Marte, Mercúrio e Vênus em 

Libra em trígono com Netuno e em sextil com Plutão possibilitam as ações de 

demonstração de amor e dedicação, da fantasia atualizada e da renovação da relação 

banda/fãs.  



 

 
Primeiro show da turnê The Block – 18.9.2008, sem horário, Toronto. 

 
 

 

Em 2011, a realização do sonho de se apresentarem no estádio do Red 

Sox, um local icônico para Boston (cidade natal dos meninos). Netuno em Peixes em 

trígono com a Lua simbolizando a união (este show aconteceu durante a turnê com os 

Backstreet Boys), o todo, o preenchimento de uma emoção trazida pelo entretenimento, 

apesar de quaisquer adversidades (neste dia estava formado o T-square39 entre Saturno, 

Urano e Plutão), como a chuva torrencial que caiu naquela noite e não impediu o grande 

                                                 
39 Configuração astrológica que envolve duas quadraturas e uma oposição, sendo esses aspectos 
desafiadores. 



espetáculo com direito à entrada triunfal planejada. Sim, os meninos escorregavam, 

todos estavam ensopados, mas, nas palavras de Joe durante o show e enfatizando o 

sotaque local: “Oh my gawd! I caught pneumonia at the New Kids con-caht at Fenway 

Pahk, and I don’t give a shit. It was fucking awesome, and I don’t ca-yah!40” (Van Noy, 

2012, p. 1341). 

 
Fenway Concert – 11.6.2011, 18:30, Boston42. 

 
 

                                                 
40“Meu Deus! Peguei pneumonia no show do New Kids em Fenway Park e não dou a mínima. Foi 
maravilhoso e eu não ligo!” (tradução livre). 
41 Também no YouTube, tal como o vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=bmX3nW94-bo (em 1m47s). Acesso em 28 nov 2021. 
42 Horário constante do ingresso para início do show segundo o website www.concertarchives.org  



Com a pandemia da covid-19 em 2020, uma pausa se impôs ao mundo. 

Porém, ao contrário do que se poderia supor, a união entre kids e fãs se estreitou pela 

internet e o primeiro show presencial permitido foi, mais uma vez, um estrondoso 

sucesso. 

Agora, Saturno e Urano se encontram quadrados, demonstrando a 

necessidade de inovar e se manter firme, de quebrar padrões e achar novas saídas.  

 
Fenway Concert – 6.8.2021, 19:00, Boston43. 

 
 

Até aqui, os kids vêm encontrando uma forma muito positiva de se 

manterem em contato com fãs e com a mídia, lançando um vídeo com música nova, 

                                                 
43 Horário informado no app da banda. 



fazendo lives etc. Tudo isso vem possibilitando a manutenção da coesão anteriormente 

formada entre eles e o público, assim como a apresentação de novidades que permitem a 

adequação a novos parâmetros do relacionamento dos artistas com o mundo. 

Saturno e Urano permanecerão em órbita de quadratura até o final de 

2022, fazendo conjunção somente em 2032, quando a faixa etária do grupo estará pelos 

60 anos. O que será que podemos aguardar desse ciclo?  

  



6 – AS ATIVAÇÕES NAS 
  

 
Neste capítulo demonstro as ativações do ciclo Saturno

de cada um dos kids na ordem em que foram se unindo à banda. Os horários foram 

confirmados no banco de dados do 

 
 
6.1 – DONNIE WAHLBERG (Donald Ed
 

Donnie Wahlberg

  
  

Donnie sempre foi conhecido como o porta

com sua condição de leonino

Saturno em Touro na casa 1 como Planeta Al

NAS CARTAS NATAIS DOS KIDS 

Neste capítulo demonstro as ativações do ciclo Saturno-

na ordem em que foram se unindo à banda. Os horários foram 

confirmados no banco de dados do astro.com. 

DONNIE WAHLBERG (Donald Edmond Wahlberg) 

Donnie Wahlberg – 17.8.1969, 21:45, Boston. 

Donnie sempre foi conhecido como o porta-voz do grupo, bem de acordo 

eonino com Sol de casa 5 em trígono com o Ascendente e um 

Saturno em Touro na casa 1 como Planeta Alça do modelo Balde de seu mapa.

-Urano no mapa 

na ordem em que foram se unindo à banda. Os horários foram 

 

voz do grupo, bem de acordo 

com Sol de casa 5 em trígono com o Ascendente e um 

ça do modelo Balde de seu mapa. 



As entrevistas eram dominadas por ele; os discursos, principalmente os 

que tinham teor político ou de defesa do grupo, eram feitos por ele; a estrutura da banda 

começou por ele que, após a desistência de seu irmão lá no início, em 1984, se manteve 

firme e constante, convencendo Maurice Starr a manter o projeto. Ainda hoje muitos o 

veem como o líder do New Kids. 

Em 1988, a conjunção Saturno-Urano ocorreu justamente em seu Meio 

do Céu e em trígono com Saturno (regente do MC) na casa 1: o sucesso se colocava e 

valorizava o trabalho que ele vinha fazendo até então. 

A conjunção Urano-Netuno em Capricórnio de 1992 também ativava o 

Meio do Céu e já havia sido sentida por Donnie no ano anterior, quando ele relatou ter 

começado a perceber a proximidade do fim: “Eu sabia que a maré estava se virando 

contra nós (...). Por isso havia tantos produtos e todos estavam tentando capitalizar. 

Porque eles sabiam por experiência que o tempo era curto, e que quando passasse, já 

era.44” (Van Noy, 2012, p. 133). Urano-Netuno estavam trazendo uma mudança de 

escala no mundo da cultura de massa, que atingia diretamente o grupo. No Meio do Céu 

de Donnie, a marca da ativação era de rompimento com uma percepção fantasiosa. Ao 

mesmo tempo, a quadratura Saturno-Plutão ativava as casas 8 e 11, fortalecendo a ideia 

de fim do grupo, do projeto até então existente, de luto, de saída de cena. 

Em 2008, Saturno e Urano em oposição no eixo Virgem-Peixes afetavam 

as casas 6 e 12 de Donnie, que vivia um período depressivo, decorrente de um divórcio 

complicado. Seu Mercúrio natal em Virgem na casa 6 foi quem “descobriu” a música 

“Click click click”, que mobilizou o grupo para voltar a gravar e se apresentar.  

Já no momento do show em Fenway Park, em junho de 2011, a oposição 

Saturno-Urano ativava os eixos do mapa: Ascendente, Descendente (e a Lua em 

                                                 
44 “I knew the tide was turning on us (...) That’s why there was so much merchandising and everyone was 
trying to capitalize. Because they knew from experience our time was short, and when it closes, it’s 
gone.” 



conjunção), Meio do Céu e Fundo do Céu (com Vênus na casa 4), além do regente do 

MC e dos planetas na casa 6 por trígono. Marca de um novo momento da carreira, mais 

maduro, com maior autonomia e com uma sensação de prazer e nutrição emocional. 

As quadraturas de Saturno e Urano que vêm acontecendo desde 2020 

ativam as casas 1 (e o Saturno natal lá colocado) e 11 do mapa de Donnie. Ativam 

também o Meio do Céu por trígono.  

Em um período de isolamento social vivido no mundo em razão da 

covid-19, ele renovou o modo de se fazer profissionalmente notado através de lives, 

desafios do Tik-Tok45 em família e a criação de um projeto social de combate à fome 

infantil que arrecadou fundos com o lançamento de “House Party” – um vídeo com 

diversas participações especiais.  

  

                                                 
45 Rede social de compartilhamento de vídeos curtos. 



6.2 – JORDAN KNIGHT (Jordan Nathaniel Marcel Knight)
 
 
 

Jordan Knight
  

 

O mapa de Jordan é do modelo Ampulheta

inclinação libriana, pois parece estar sempre vivendo entre dois polos, entre o “eu” e o 

“outro”. 

A ênfase em Touro, com Sol, Mercúrio, Saturno e Ascendente, traz um 

senso de realidade, de teimosia e persistência para os propósitos pessoais que, muitas 

vezes, podem estar em conflito com a necessidade emocional e o interesse de agradar e 

ouvir o outro. Especialmente no dia a dia e na rotina de trabalho. Lembra que, por 

JORDAN KNIGHT (Jordan Nathaniel Marcel Knight) 

 
Jordan Knight – 17.5.1970, 04:50, Worcester. 

O mapa de Jordan é do modelo Ampulheta, que demonstra uma 

libriana, pois parece estar sempre vivendo entre dois polos, entre o “eu” e o 
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estar em conflito com a necessidade emocional e o interesse de agradar e 

ouvir o outro. Especialmente no dia a dia e na rotina de trabalho. Lembra que, por 



ocasião da chegada de Joe ao grupo, Jordan “perde” vários solos para ele e não fala 

nada? Então! 

Com relação ao período do início do sucesso e o ciclo Saturno-Urano, 

podemos observar que a conjunção aconteceu na casa 9, indicando caminhos além dos 

conhecidos, conquista de territórios e expansão internacional. Além do mais a 

conjunção estava em trígono com o Ascendente, Saturno (que neste caso rege as casas 9 

e 10) e Mercúrio na casa 1. Momento de se colocar no mundo e curtir a sensação disso. 

Em 1994, a conjunção Urano-Netuno em Capricórnio chegava ao Meio 

do Céu do mapa de Jordan enquanto Plutão em trânsito, que estava em quadratura com 

Saturno (regente do MC do mapa natal), se encontrava prestes a mudar de signo e entrar 

na casa 8 radical. A fantasia vivenciada durante o sucesso se rompe e a perspectiva da 

vivência de um luto e transformações profundas se apresenta.   

Em 2008, a oposição entre Saturno e Urano se deu no eixo 5-11 do mapa 

natal e faz trígono com o Ascendente, Sol, Mercúrio e Saturno (todos na casa 1) – uma 

clara possibilidade de um novo início, de reinventar sua identidade e realizar novos 

projetos. 

Jordan resume: “Gosto muito mais dessa nova fase (...) Podem gritar em 

meus ouvidos e isso não me chateia. Você pode colocar uma fila inteira de paparazzi na 

minha frente tirando milhares de fotos, e eu fico tipo ‘Tanto faz’”46 (Van Noy, 2012, p. 

220). 

Em agosto de 2021, a quadratura Saturno-Urano ativou o Ascendente e a 

casa 10. Assim como no mapa de Donnie, no de Jordan o regente do Meio do Céu e os 

planetas da casa 6, incluindo a Lua, também foram mexidos por esse aspecto.  

  
                                                 
46 “I enjoy this time around so much better (...) You can scream in my ear, and it doesn’t bug me. You can 
have a whole line of paparazzi in front of me taking millions of pictures, and I’m just like, ‘Whatever.’” 
 



6.3 – JON KNIGHT (J
 

Jonathan Knight
  

 

Jonathan também tem um interesse muito forte nas relações, nas trocas e 

na comunicação. Seu mapa é do modelo Ampulheta, com Sol e Mercúrio em Sagitário, 

Ascendente em Gêmeos, além de uma casa 5 com Júpiter, Urano e Marte em Libra. Lua 

e Saturno em Áries na casa 11, opostos 

cuidador e responsável pelos amigos e, por vezes, o “abandono” de suas necessidades 

em prol do grupo. 

Para Jon, o ciclo iniciado em 1988 envolveu diretamente a casa 8, Vênus 

e suas quadraturas para o eixo 5

que os kids foram submetidos mexeu com desafios importantes de sua personalidade, 

JON KNIGHT (Jonathan Rashleigh Knight) 

 
Jonathan Knight – 29.11.1968, 16:59, Worcester. 

Jonathan também tem um interesse muito forte nas relações, nas trocas e 
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autoconfiança e relacionamentos. Com o aumento do sucesso, Jonathan desenvolveu 

algumas questões psicológicas conhecidas do público, como ansiedade e transtorno de 

pânico – uma das possíveis manifestações do aspecto de oposição entre Lua-Saturno e 

Marte e totalmente de acordo com as ativações do momento: casas 8, 11 e 5 (esta com 

três planetas em Libra, dispostos por Vênus, que ainda é regente da casa 12).  

Não é de espantar que a conjunção Urano-Netuno em Capricórnio em 

cima de sua Vênus tenha marcado o momento no qual ele decidiu “cair fora”, no final 

do ano de 1993. Jon é o primeiro a sair, ele sequer seguiu na turnê de Face the Music 

em 1994. Não só pela percepção de que aquele era o momento do fim (a quadratura 

Saturno-Plutão ativava o Meio do Céu), mas, pessoalmente, porque ele não mais queria 

esconder sua homossexualidade. Segundo Nikki Van Noy, “Acho que eu estava lidando 

com meus demônios interiores.47” (Van Noy, 2012, p. 165).   

A oposição de Saturno e Urano de 2008 ativava o eixo 4-10 do mapa 

natal, propondo uma reformulação pessoal e profissional. Interessante que toda a 

dúvida, existente desde a época do auge do New Kids, quanto a assumir publicamente a 

opção sexual – que poderia afetar sua imagem profissional – se mostra “algo do 

passado”. Não só a banda, mas fãs e imprensa lidaram de forma totalmente natural com 

a questão, deixando Jon bastante à vontade para expor seu relacionamento e retomar a 

carreira com o grupo.  

A partir de 2020, a quadratura Saturno-Urano passou a ativar as casas 9 e 

12 da carta radical, sendo que Saturno ainda faz trígono com os planetas na casa 5, 

sugerindo uma fase de se colocar nos palcos de uma nova forma, com mais autonomia e 

responsabilidade em relação aos próprios desejos.  

  

                                                 
47 “I think I was dealing with my ineer demons.” 



6.4 – DANNY WOOD (Daniel William Wood Jr)
 

Danny Wood
  

 

Mais um kid

destaco o eixo Touro-Escorpião pela oposição de centro e, claro, por envolver os 

luminares e o Ascendente. O Meio do Céu, Júpiter e Plutão em Virgem dão mais peso 

ao elemento terra, da valorização do trabalho e da conquista pela experimentação.

A ênfase em Touro também é percebida na ligação com os cuidados com 

a saúde, o corpo e alimentação. Danny é um grande incentivador de exercícios físicos e 

manutenção de peso saudáve

projeto de ajuda às pessoas com câncer de mama

mãe pela doença. 

DANNY WOOD (Daniel William Wood Jr) 

 
Danny Wood – 14.5.1969, 19:47, Boston. 

kid com mapa do modelo Ampulheta. No caso de Danny, 

Escorpião pela oposição de centro e, claro, por envolver os 

luminares e o Ascendente. O Meio do Céu, Júpiter e Plutão em Virgem dão mais peso 

ento terra, da valorização do trabalho e da conquista pela experimentação.

A ênfase em Touro também é percebida na ligação com os cuidados com 

a saúde, o corpo e alimentação. Danny é um grande incentivador de exercícios físicos e 

manutenção de peso saudável, tem um canal no Youtube no qual ensina receitas e um 

projeto de ajuda às pessoas com câncer de mama, lançado após o falecimento de sua 

  

com mapa do modelo Ampulheta. No caso de Danny, 

Escorpião pela oposição de centro e, claro, por envolver os 

luminares e o Ascendente. O Meio do Céu, Júpiter e Plutão em Virgem dão mais peso 

ento terra, da valorização do trabalho e da conquista pela experimentação. 

A ênfase em Touro também é percebida na ligação com os cuidados com 

a saúde, o corpo e alimentação. Danny é um grande incentivador de exercícios físicos e 

no qual ensina receitas e um 

lançado após o falecimento de sua 



A conjunção que marcou o início do sucesso do grupo (Saturno-Urano) 

aconteceu em trígono com a Lua, Saturno e o Meio do Céu: o sucesso advindo do 

trabalho duro, trazendo realização e conforto. 

Já a conjunção Urano-Netuno de 1992 aplicou uma quadratura a Vênus 

de casa 5, dispositora do Sol, Lua e Saturno (que estão nas casas 6 e 7). A rotina do 

trabalho já não era mais prazerosa. O trígono entre a conjunção e o Meio do Céu, no 

caso de Danny, parecia apontar uma agradável possibilidade de mudança.   

Já em 2008, Saturno e Urano em trânsito ativam as casas 4 e 10 e 

formam trígono com Saturno e Lua natais. Havia uma vontade de fazer aquilo 

novamente e de forma diferente. 

A quadratura iniciada em 2020 mexe diretamente com as casas 3 e 6 e 

com a Lua, renovando as sensações de bem-estar na rotina. O trígono para o Meio do 

Céu estimula produtividade. O sucesso dos vídeos nos quais ensina receitas cresceu 

bastante no período de pandemia e houve até o lançamento de um tempero com sua 

marca.  

  



6.5 – JOE (JOEY) MCINTYRE (Joseph Mulrey McIntyre)
 
 

Joe
  

 

Joe ou Joey, um 

em Touro, nasceu sob um mapa com um modelo Leque, totalmente em consonância 

com os valores dos signos terráqueos. 

O modelo Leque sugere uma pessoa cuja dinâmica é estável, direcionada 

e pragmática, com predominância do Planeta

Gêmeos na casa 10.  Estamos falando aqui de um Saturno retrógrado, “em casa” e 

planeta da carta de maior destaque

Também destaco a ênfase no eixo 4/10 (Câncer

natural) como fortalecedor do poder deste Saturno. 

JOE (JOEY) MCINTYRE (Joseph Mulrey McIntyre) 

 
Joey McIntyre – 31.12.1972, 20:50, Needham. 

Joe ou Joey, um capricorniano de Ascendente em Virgem e Meio do Céu 

m Touro, nasceu sob um mapa com um modelo Leque, totalmente em consonância 

com os valores dos signos terráqueos.  

O modelo Leque sugere uma pessoa cuja dinâmica é estável, direcionada 

e pragmática, com predominância do Planeta-Alavanca que, neste caso, é S

Estamos falando aqui de um Saturno retrógrado, “em casa” e 

planeta da carta de maior destaque.  

Também destaco a ênfase no eixo 4/10 (Câncer-Capricórnio na mandala 

natural) como fortalecedor do poder deste Saturno.  

  

apricorniano de Ascendente em Virgem e Meio do Céu 

m Touro, nasceu sob um mapa com um modelo Leque, totalmente em consonância 

O modelo Leque sugere uma pessoa cuja dinâmica é estável, direcionada 

Alavanca que, neste caso, é Saturno em 

Estamos falando aqui de um Saturno retrógrado, “em casa” e o 

Capricórnio na mandala 



 Quanto ao ciclo Saturno-Urano, o encontro desses planetas em 1988 

aconteceu em órbita de conjunção com Sol em Capricórnio na casa 5 e em quadratura 

com Plutão em Libra na casa 2. O primeiro single de sucesso é predominantemente 

cantado por Joey (Sol de casa 5) e, aos 15 anos, ele precisou aprender a lidar com as 

transformações da adolescência relacionadas à autoimagem e com novos valores (Plutão 

de casa 2). Foram o sucesso e o alcance profissional que abriram caminho para essas 

mudanças e a forma de lidar com elas (Plutão em trígono com o Meio de Céu). 

O trânsito de Urano-Netuno em 1992 aconteceu em conjunção ao Sol-

Júpiter de casa 5, ao mesmo tempo que Plutão estava no Fundo do Céu, prestes a ativar 

o stellium em Sagitário. Período de mudanças profundas de clareza, vitalidade, ânimo e 

convicções, especialmente em relação às próprias capacidades criativas. 

Quando Saturno e Urano ficaram opostos em 2008, ativaram o 

Ascendente de Joe que, nesta nova etapa do grupo, passou a ser mais ouvido e 

considerado, deixando de ser o “bebezinho” e administrando em pé de igualdade e com 

maturidade as questões pertinentes ao New Kids. 

O retorno aos palcos em 2021 com Saturno-Urano ativando as casas 6 e 9 

sugeria o início de uma nova rotina e expansão. Urano em trígono com Sol-Júpiter na 

casa 5 e Saturno em trígono ao Saturno natal na 10 (dispositor do Sol) demonstram um 

caminho de realização profissional.  

 

Obviamente podemos observar, pelas diversas técnicas astrológicas, 

outros aspectos fortes nos mesmos períodos, mas a intenção deste capítulo é somente 

destacar a importância do ciclo Saturno-Urano na existência do grupo, tanto de forma 

coletiva quanto individual. 

  



7 – CONCLUSÃO 
 

 

Inicialmente este estudo pretendia demonstrar, com base na análise 

astrológica do fenômeno New Kids on the Block, o que leva os adolescentes a se 

encantarem com as boybands em determinados períodos.  

Essa ideia faz sentido ao pensarmos os ciclos da adolescência 

(desenvolvimentistas e astrológicos): a necessidade de pertencimento, de andar em 

grupo e de compartilhar padrões de consumo como comportamento identitário.  

Entretanto, no decorrer do processo foram surgindo percepções além. Em 

alguns casos (e, no caso dos New Kids on the Block), da vivência dessa fase consegue-se 

extrair algo mais, algo que amadurece e passa a fazer parte da constituição da 

personalidade, mesmo na vida adulta. 

O projeto inicial do grupo pensado por Maurice Starr tinha como alvo o 

público adolescente e, claramente, isto foi fundamental para o sucesso no final dos anos 

80. Os New Kids foram, talvez, a última boyband a ser formada antes das facilidades 

tecnológicas que passaram a permitir correções nas performances vocais, de forma que 

os meninos realmente precisavam cantar e dançar, além de serem bonitos e desenvoltos 

no palco. 

Essas competências e o aprimoramento delas ao longo da carreira estão 

plenamente de acordo com a dinâmica do Netuno em Capricórnio da época – um 

entretenimento advindo de esforço e trabalho reais com objetivo de conquistar o 

sucesso.  

Nos capítulos anteriores é possível perceber a importância desse signo 

para o grupo. Não só Netuno se encontrava em Capricórnio durante o período de 

sucesso da banda, entre 1986 e 1994, permeando o estilo deles, mas o sucesso só tem 



início quando Urano e Saturno (regente de Capricórnio) fazem conjunção nesse signo 

em 1988.  

Vimos que os ciclos de Saturno-Urano sempre afetam a carreira dos kids. 

Por ocasião da separação em 1994, Plutão, que durante os anos de sucesso transitava 

por Escorpião, estava próximo de fazer sua passagem por Sagitário e quadrava Saturno 

em Aquário.  

O intervalo na carreira se dá justamente no tempo da passagem de Plutão 

por Sagitário que, em 2005, quando a semente da ideia do retorno da banda começa a 

ser plantada discretamente em cada um dos meninos, ativava o grau de Urano do início 

do grupo em 1986. No dia do anúncio oficial do retorno, Plutão estava a 1º de 

Capricórnio. Naquele momento, os kids não tinham sequer certeza de que teriam os fãs 

novamente ali presentes. De acordo com Donnie: “Eu achava que as fãs estariam lá? 

Eu esperava que sim! (...) Com nossas fãs, nós somos uma força, e sabemos disso. (...) 

Mas depois de quatorze anos e com aquele tempo, nós não tínhamos certeza de que elas 

ainda compareceriam”48. (Van Noy, 2012, p. 198) 

Aliás, eles nem planejavam um retorno: tratava-se de uma turnê de 

reunião, com poucas músicas novas, uma coisa momentânea – Saturno em Virgem 

caminhava para a oposição com Urano em Peixes. Esta oposição marcou o período de 

shows e, possivelmente, trouxe a possibilidade de um recomeço. É o renascimento do 

grupo (Plutão é um significador natural de processos de regeneração), com inovações 

nas músicas e na condução do projeto. Agora eles mesmos estão no comando, mais 

maduros e responsáveis pelas escolhas – Saturno de um lado mostra a necessidade de 

responsabilidade e escolhas pragmáticas e estruturadas; Urano de outro pede novidades 

e o rompimento com ideias ultrapassadas, com conceitos que não se justificam mais. É 

                                                 
48 “Did I think there were gonna be fans there? I hoped so! (...) With our fans, we’re a force, and we know 
this. (...) But after fourteen years and with that weather, we weren’t sure if the fans would still show up”. 



o momento de arriscar, atualizar e assumir as rédeas da situação com maturidade e 

seriedade.   

Em 2020, com a quadratura entre Saturno e Urano e as dificuldades em 

todo o mundo decorrentes da pandemia da covid-19, eles precisaram enfrentar os 

desafios de se manter em atividade e de continuar alimentando o interesse dos fãs. A 

internet foi a grande aliada, e o sucesso da primeira apresentação após a flexibilização 

das medidas de prevenção em agosto de 2021, com ingressos esgotados, demonstra que 

eles conseguiram tirar o melhor proveito dessa quadratura. 

Quanto aos fãs, o que se percebe não só nos encontros em shows, mas na 

internet é que a admiração pelos meninos vai além da paixão adolescente. Sim, é um 

tipo de resgate, como se fosse um “reencontro com melhores amigos da infância”, mas 

com novos interesses, com a vida encaminhada pessoal e profissionalmente. Os próprios 

kids se orgulham disso: “Nós perguntamos às fãs seus trabalhos, e elas são médicas, 

advogadas, enfermeiras, desenvolvedoras de software. Elas são incríveis”49. (Van Noy, 

2012, p. 222). Além disso, conhecem vários fãs pelos nomes e até por detalhes de suas 

vidas pessoais, demonstram interesse, conversam nas redes sociais, comentam 

postagens, replicam mensagens com pedidos de ajuda.   

O atual agente do grupo, Jared Paul, relata que “Não é normal. Você se 

acostuma a trabalhar de certa forma com uma maioria de artistas que ama e trata os 

fãs com respeito, mas não é a mesma coisa. Eles não dão passes para as fãs jantarem 

com eles nos bastidores. Eles não as deixam entrar nos camarins. Eles não as trazem 

no ônibus porque precisam de uma carona. Isso simplesmente não acontece. Acho 

bonito. Acho que despertou algo em mim”50. (Van Noy, 2012, p. 223). 

                                                 
49 “We’re asking our fans what they do for a living, and they’re doctors, lawyers, nurses, software 
developers. They’re incredible”. 
50 “It’s not normal. You get used to working a certain way with the majority of artists who love their fans 
and treat them with respect, but its’s not the same. They don’t give fans passes to eat dinner backstage 



Outro fator que chama muita atenção é como a família BH 

(Blockheads51) se tornou não só um fã-clube, mas uma comunidade, na qual todos se 

apoiam, onde é possível encontrar empatia e diversão, onde amizades são construídas 

para além de fronteiras físicas e outros interesses em comum fortalecem essas bases. A 

seção do aplicativo NKOTB dedicada à troca entre fãs demonstra com muita clareza 

isso tudo. Há várias mensagens de carinho, gratidão e apoio. 

Minha conclusão? Para aqueles também em sintonia com o ciclo 

Saturno-Urano, a relação de fã e admiração pelos New Kids on the Block parece ter 

seguido o mesmo caminho positivo da banda. Essas pessoas, cada uma por suas próprias 

razões, aproveitaram facetas positivas do amor pelos ídolos, sem o frisson exagerado da 

adolescência e, com sentimentos amadurecidos, as utilizaram na formação de suas 

personalidades, indo além da simples experimentação de papéis. Há fãs desde a década 

de 1980 e há fãs recentes: filhas e netas daquelas; fãs de outras boybands que, muito em 

razão das facilidades da internet, puderam conhecer os kids e passaram a admirá-los.  

Aquilo que começou com um projeto direcionado a uma única faixa 

etária na conjunção Saturno-Urano de 1988, ao entrar na quadratura crescente em 1999 

estava “em pausa”, oportunizando a assimilação dos aprendizados (Saturno) e a 

emancipação individual de cada um dos meninos (Urano). De forma positiva, eles 

vivenciaram o hemiciclo de Saturno crescendo pessoal e profissionalmente, 

concretizando sonhos e alcançando posições sociais autônomas, independentemente do 

grupo. 

Ao entrar na oposição, em 2008, os New Kids retornaram aos palcos com 

know-how de como produzir, de como obter apoios financeiros – além da possibilidade 

de auto investimento — de como se colocar perante a mídia e os fãs. Nesse momento, a 
                                                                                                                                               
with them. They don’t let them in their dressing room. They don’t bring them on their bus because they 
need a ride. It Just don’t happen. I think it’a a beautiful thing. I think a had a little bit of an awakening” 
51 Nome pelo qual são conhecidos os fãs, inclusive pelos próprios kids. 



maturidade para lidar tanto com as eventuais questões pessoais entre eles quanto com 

todo o entorno profissional já estava naturalizada e permitia a percepção de insights 

para captar as novidades da época e utilizá-las a seu favor. 

Além disso, ao retomarem o trabalho da banda juntos, os meninos sabiam 

que estavam num momento adiante, não mais naquela fase adolescente, e que, assim 

como eles, as fãs haviam crescido. Não se tratava mais de um público adolescente e esta 

tampouco era a intenção do grupo. A aproximação e a constatação de que tanto fãs 

quanto ídolos são “pessoas comuns”, as trocas e aprendizados entre os dois lados, a 

constatação de que o trabalho do grupo é entreter e o reconhecimento das fãs de que eles 

estão fazendo o melhor para isso só puderam acontecer com o alcance da maturidade. 

Até as músicas novas amadureceram em conteúdo e estilo – músicas que faziam sentido 

para pessoas mais maduras, vivenciando responsabilidades próprias da idade.  

Por que os kids conseguiram um resultado tão positivo após um hiato de 

14 anos? Talvez esse seja um ponto importante de diferenciação em relação a outras 

boybands: a vivência do lado mais positivo de Saturno. 

Hoje, em 2021, na quadratura minguante do ciclo Saturno-Urano iniciada 

em 2020 e que perdurará até o final de 2022, os desafios também parecem estar sendo 

vividos da melhor forma. Mesmo com as dificuldades em razão do isolamento social 

decorrente da pandemia, e aproveitando os meios disponíveis na internet e a estrutura já 

alcançada, kids e fãs continuam se apoiando mutuamente com palavras de incentivo e 

presenças virtuais. O apoio também se mostrou nas poucas oportunidades de 

apresentações presenciais e na expectativa da turnê já anunciada e com o sucesso de 

vendas iniciadas sete meses antes do primeiro show, marcado para maio de 2022.  

Por tudo isso, minha percepção é de que a durabilidade da banda e o 

amadurecimento de seus integrantes e das fãs é mérito de toda essa postura 



comprometida e responsável — dos dois lados — fãs e kids —, do equilíbrio entre as 

forças de Saturno e Urano, nos aspectos fluidos e nos desafiadores. 
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