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NUNCA ANTES JOVENS E MENINAS PARTICIPARAM
TANTO DA FESTA DA DEMOCRACIA.

INTRODUÇÃO
No início de 2022, circulou a notícia de que o número de jovens de 16 e 17 anos alistados
para votar nas eleições de outubro era o mais baixo da história. O recorde negativo
entristeceu ainda mais um Brasil devastado pela pandemia, pela crise econômica e pela
polarização política. Se a juventude é o símbolo maior do futuro, a renúncia política
daqueles cujo voto é facultativo parecia sacramentar a desesperança do país. Mas a
verdade era outra. Por detrás das nuvens, despontava no horizonte um levante jovem de
proporções nunca antes vistas. E agora sabemos: o levante foi também feminino.
Este relatório analisa dados do perfil do eleitorado das duas últimas eleições presidenciais
- 2014, 2018 - e os compara com os dados da eleição que deve ocorrer em outubro deste
ano de 2022. Os dados foram disponibilizados pelo TSE. Também observamos, para os
mesmo anos, dados de alistamento eleitoral, que o Tribunal divulga mês a mês até maio.
Enquanto o perfil do eleitorado é um retrato estático da situação no dia da eleição, os
dados de alistamento mudam mês a mês, permitindo uma série de conjecturas em tempo
real sobre a intenção do potencial eleitor. Em alguns momentos, estes números foram
contrastados com cifras do IBGE para compreender a relevância proporcional do
eleitorado. Vale notar, entretanto, que o cidadão que se alista ainda precisa ter seus
documentos checados pelo TSE, de modo que nem todo alistado vem a se tornar apto a
votar.
A conclusão já se anunciava aos olhares que estiveram mais atentos durante os meses de
alistamento: 2022 será a eleição dos jovens e das meninas. Os dados aqui expostos
derrubam um a um os mitos sobre uma juventude alienada ou descrente da política, e
mostram que lugar de menina, em 2022, é sim na política. A fatia do eleitorado que vai
votar pela primeira vez está sedenta por propostas que a contemple. Os jovens - e as
meninas - estão em disputa. Seu poder no tabuleiro não está apenas nos mais de 2,1
milhões de votos que devem levar às urnas, mas também no uso potente das redes sociais
e na consequente capacidade de pautar a conversa do dia. Quem vai construir projetos
que cativem este eleitor? Quem vai falar com eles na língua que gostam de ouvir? Quem
vai ouvi-los, incluí-los em suas campanhas, e arrebatar seus corações?

Os dados aqui apresentados referem-se exclusivamente à população de 16 e 17 anos.
Optamos por nos debruçar sobre esse público para compreender o impacto das
campanhas de alistamento eleitoral mas, sobretudo, porque, sendo o voto dos
adolescentes facultativo, este é um público que adentra as eleições pela porta da
escolha. Diz muito sobre um país o quanto seu povo deseja participar da vida política, e a
observação desse eleitorado pode ser uma importante bússola na compreensão da
autoestima eleitoral. Aqui, observamos não apenas o tamanho, mas também sua evolução
ao longo dos anos e a distribuição por sexo. Reencontramos nesses dados o otimismo que
contagiou as redes sociais em abril, quando jovens de norte a sul se mobilizaram ao lado
de celebridades, organizações da sociedade civil, imprensa e do próprio TSE em um
chamado pelo alistamento eleitoral.

NÃO RESTA DÚVIDA:
O CONVITE PARA A FESTA DA
DEMOCRACIA FOI ACEITO.

A Girl Up Brasil trabalhou ao lado de uma rede poderosa de parceiros para amplificar a voz
de meninas que conhecem a potência da própria voz. Sabemos que por trás de cada cifra
apresentada nesse relatório, há um jovem, há uma menina. Nós sabemos que sua voz
importa. Mas o mais importante é o que os números confirmam: eles e elas sabem que sua
voz importa. Porque votar é acreditar em muitas coisas, e a primeira delas é a própria
cidadania. Votar é olhar para o próprio desejo e dizer: "isso tem valor. Eu tenho valor".
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A ELEIÇÃO
MAIS JOVEM
A comparação dos números de alistamento de jovens para os anos de 2014, 2018 e 2022
mostra que o ano de 2022 é aquele que se iniciou com o menor número absoluto de jovens
alistados em janeiro (730.693) e finalizou com o maior número em maio (2.530.875). Se
trabalharmos com números relativos, considerando não o total de jovens alistados, mas o
percentual que estes jovens representam do total de jovens na população (a partir de
projeções do IBGE), a comparação revela uma diferença ainda maior. Isso quer dizer que

2022 NÃO APENAS É O ANO COM RECORDE
NO ALISTAMENTO ELEITORAL DE JOVENS
(41% DOS JOVENS SOLICITARAM TÍTULO
DE ELEITOR ATÉ A DATA LIMITE
ESTABELECIDA PELO TSE), MAS TAMBÉM O
ANO COM A MAIOR ARRANCADA.

Começa com o pior janeiro e terminando com o melhor maior maio conforme evidencia o
gráfico a seguir:

PORCENTAGEM DE JOVENS DE 16 E 17 ANOS ALISTADOS ENTRE JANEIRO E MAIO
PARA OS ANOS DE ELEIÇÃO PRESIDENCIAL (2014-2022).
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Fonte: produzido pela equipe da Girl Up Brasil com dados do TSE e do IBGE

Não surpreendentemente, o ano de 2022 supera largamente as eleições presidenciais
anteriores também no contingente de jovens aptos a votar – aqueles a quem de fato o TSE
concedeu o título de eleitor.

JOVENS DE 16 E 17 ULTRAPASSAM OS
2 MILHÕES DE ELEITORES E REPRESENTAM 1,4%
DO TOTAL DO ELEITORADO BRASILEIRO.
A cifra supera em mais de 50% o ano de 2018 e vai na contramão da queda de cerca de
15% registrada de 2014 para 2018. O cálculo proporcional também coloca 2022 como a
eleição dos jovens, com 35% da população de 16 e 17 anos apta a votar em outubro.

ANO
ELEITORAL

POPULAÇÃO
JOVEM (IBGE)

JOVENS COM TÍTULO
DE ELEITOR (TSE)

% DE JOVENS COM
TÍTULO DE ELEITOR

% DO ELEITORADO QUE
JOVENS REPRESENTAM
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Fonte: produzido pela equipe da Girl Up Brasil com dados do TSE

A ELEIÇÃO
DAS MENINAS
Os resultados observados foram particularmente acentuados entre as meninas. É
verdade que as mulheres foram maioria entre os jovens eleitores nas últimas eleições,
mas enquanto se registrou ligeira queda na proporção de meninas de 2014 para 2018,
constatamos significativo aumento de 2018 para 2022.

NAS ELEIÇÕES DE OUTUBRO, 55% DOS JOVENS QUE
ESCOLHERAM VOTAR SÃO MENINAS - UM RECORDE HISTÓRICO.

JOVENS APTOS DE 16 E 17 ANOS, POR GÊNERO, PARA AS
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS (2014-2022): BRASIL
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A hipótese de que os resultados de 2022 estão relacionados à mobilização de jovens e às
campanhas nas redes sociais ganha corpo quando observamos a evolução mensal
desagregada por sexo. As maiores celebridades a fazer o chamado foram mulheres, com
destaque para Anitta, Larissa Manoela, Sophia Valverde, Mel Maia e Paolla Oliveira.
Efetivamente, é entre março e maio - período em que o assunto esteve em alta - que se
verifica maior distanciamento entre as curvas de meninas e meninos. Nos anos
anteriores, a proporção de meninas e meninos se manteve muito próxima ao longo dos
meses.

A ARRANCADA DAS MENINAS É UM FENÔMENO
DESTA ELEIÇÃO, E TAMBÉM UM FENÔMENO QUE
SE INAUGURA A PARTIR DE MARÇO.

PROGRESSÃO MENSAL (JAN-MAI) ALISTAMENTO ELEITORAL DE JOVENS, POR SEXO, PARA
ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS 2014, JOVENS DE 16 E 17 ANOS
Masc

Fem

1,250,000

1,000,000

750,000

500,000

250,000

0

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

Fonte: produzido pela equipe da Girl Up Brasil com dados do TSE

PROGRESSÃO MENSAL (JAN-MAI) ALISTAMENTO ELEITORAL DE JOVENS, POR SEXO, PARA
ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS 2018, JOVENS DE 16 E 17 ANOS
Masc
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Fonte: produzido pela equipe da Girl Up Brasil com dados do TSE

PROGRESSÃO MENSAL (JAN-MAI) ALISTAMENTO ELEITORAL DE JOVENS, POR SEXO, PARA
ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS 2022, JOVENS DE 16 E 17 ANOS
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MAI

Ainda observando o recorte de gênero, se tomarmos como universo não o total de jovens
que se alistaram, mas o total de jovens de 16 e 17 anos na população segundo o IBGE,
temos que 37% dos meninos se alistaram, ao passo que, nas meninas, a porcentagem é
de 45%. Ou seja:

QUASE METADE DAS MENINAS BRASILEIRAS
DE 16 E 17 ANOS SOLICITARAM TÍTULO DE
ELEITOR ATÉ MAIO DE 2022

A cifra é significativamente maior do que a observada nos anos anteriores.

PORCENTAGEM DE JOVENS DE 16 E 17 ANOS ALISTADOS
NO TSE ATÉ O MÊS DE MAIO, POR ANO ELEITORAL E SEXO
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NAS URNAS
Em se tratando agora de comparecimento, os dados de 2014 e 2018 podem nos ajudar a
estimar quantos jovens irão às urnas no dia 2 de outubro. É interessante notar que a
porcentagem de jovens aptos de 16 e 17 anos que compareceu às urnas aumentou de
2014 para 2018, ultrapassando inclusive a taxa de comparecimento de todo o eleitorado
apto a votar:

TAXA DE COMPARECIMENTO DE JOVENS APTOS E
TAXA DE COMPARECIMENTO DE APTOS EM GERAL
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Fonte: produzido pela equipe da Girl Up Brasil com dados do TSE

As diferenças de gênero aparecem também na taxa de comparecimento, tanto com
relação à faixa etária exclusiva dos jovens quanto em relação ao total do eleitorado. Em
2014, a taxa de comparecimento de homens jovens às urnas foi menor do que a taxa de
comparecimento masculino geral. Já em 2018, a taxa de comparecimento de homens
jovens foi maior do que a taxa de comparecimento masculino geral:

TAXA COMPARECIMENTO
HOMENS JOVENS

COMPARECIMENTO
MASCULINO GERAL

ANO

TOTAL APTOS
16 E 17 ANOS

2014

786.257

615.929

78,3%

79,5%

2018

691.557

571.187

82,6%

79,0%
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Fonte: produzido pela equipe da Girl Up Brasil com dados do TSE

No caso das mulheres, tanto em 2014 como em 2018 a taxa de comparecimento de
mulheres jovens foi superior à taxa de comparecimento feminino geral, mas a diferença é
maior para o ano de 2018. A taxa de comparecimento do público jovem feminino supera
também a de comparecimento do público jovem masculino nos dois anos analisados:

TAXA COMPARECIMENTO
MULHERES JOVENS

COMPARECIMENTO
FEMININO GERAL

ANO

TOTAL APTAS
16 E 17 ANOS

2014

852.492

698.207

81,9%

81,7%

2018

709.060

593.327

83,7%

80,3%
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Fonte: produzido pela equipe da Girl Up Brasil com dados do TSE

Ou seja: eleitoras compareceram mais às urnas do que eleitores tanto em 2014 e 2018, e
eleitoras jovens mais do que eleitores jovens.

SUPONDO QUE A TAXA DE COMPARECIMENTO DOS JOVENS MANTENHA-SE
EM TORNO DE 80% NESTAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES, TEREMOS 1,7 MILHÕES DE
JOVENS COMPARECENDO ÀS URNAS PARA ELEGER DEPUTADA(O)
ESTADUAL, FEDERAL, SENADOR(A) E PRESIDENTE.

Trata-se de uma fatia do eleitorado capaz de eleger sozinha deputadas e deputados e
fazer uma enorme diferença no total de votos para o Senado e a Presidência da República.
Lembrando que as mulheres são maioria no total de jovens aptos a votar e apresentam
taxa de abstenção inferior à dos homens.
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