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Introdução 
 

Com o objetivo de disseminar informação e possibilitar que os cidadãos possam ter 
acesso a informações sobre educação , diversas instituições passaram a 
disponibilizar dados de forma a democratizar seu consumo. Além disso, há os 
benefícios e melhorias de interesse público que pessoas e entidades públicas ou 
privadas podem alcançar com o acesso aos dados. 

 

A Educação possui papel primordial no desenvolvimento social e econômico dos 
cidadãos, e portanto é de extrema importância serem avaliados os aspectos que 
ajudem a identificar como estamos evoluindo neste tema, buscando oportunidades 
de avançarmos cada vez mais. 

 

Neste contexto, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), instituído pelo 
Ministério da Educação (MEC) brasileiro, ganhou uma grande importância na vida 
dos brasileiros. O exame tornou-se umas das principais portas de entrada ao ensino 
superior no Brasil. Analisar e avaliar os dados de resultados dos alunos nos exames, 
identificando padrões, tendências e oportunidades, se apresenta como uma tarefa 
importante, porém desafiadora. 

 

O ENEM é organizado e gerenciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que disponibiliza seus resultados sob a forma 
de microdados em seu portal (http://portal.inep.gov.br/) . Tais microdados do Inep 
representam o nível mais granular dos dados, permitindo uma quebra detalhada e 
oportunidades de exploração. Aqui neste texto será descrito passo-a-passo a 
execução destas atividades com o apoio dos serviços de ingestão, transformação, 
exploração e análise de dados da AWS. 

 

Este Ebook mostrará como é possível de uma maneira rápida e fácil carregar e 
explorar dezenas de milhões de linhas de dados públicos utilizando os serviços 
gerenciados de Data Analytics da AWS, acelerando o tempo de consumo dos dados, 
sua exploração e a geração de insights. 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/


  

  

Como funcionará a arquitetura? 
 

 
O diagrama abaixo apresenta a arquitetura de integração e exploração/análise dos 
dados: 
 

 
 
Utilizaremos um bucket do Amazon S3 para o armazenamento dos dados raw (cópia 
da origem). Em seguida, identificaremos e registraremos os metadados (dados sobre 
os dados, como sua origem, por exemplo) através de um crawler do AWS Glue. Com 
a execução do crawler o registro dos metadados é feito automaticamente no AWS 
Glue Data Catalog. Desta forma, os dados estarão disponíveis para consumo no 
Amazon Athena. Próximo passo, criaremos um processo para unificar as múltiplas 
origens, padronizaremos algumas classificações de dados e nomes de colunas, e 
criaremos uma tabela consolidada. Esta tabela também estará disponível para 
consumo com consultas padrão SQL via Amazon Athena. 
 
Seguindo, os dados serão carregados no Amazon Quicksight para análise, e por fim 
será criado e publicado um  Dashboard para exploração dos dados do exame. 
 
Os dados disponíveis para consumo via Amazon Athena também poderão ser 
utilizados em novas oportunidades de Analytics, o que demonstraremos em uma 
publicação futura. Agora, vamos explicar como você pode carregar os dados para 
desenvolvimento de suas explorações. 
 
 
 
 
 
 

https://aws.amazon.com/pt/s3/
https://aws.amazon.com/pt/glue
https://aws.amazon.com/pt/quicksight/
https://aws.amazon.com/pt/athena


  

  

 

Ingestão e preparação de dados raw (iguais a origem) 

 
Conforme descrito anteriormente, o INEP é a instituição responsável pela realização 
do ENEM e posterior publicação dos resultados, inclusive na forma de microdados 
estruturados, que será o alvo de nosso procedimento.  
 
Inicialmente acessa-se o portal de microdados 
(http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados), e na seção "ENEM" carrega-se 
(ou baixa-se) os dados para sua estação de trabalho. Os dados estão disponíveis na 
forma de pacotes compactados por ano do exame, em formato ZIP, que contém uma 
série de arquivos. Em destaque há dois: o arquivo de dicionário de dados 
(dependendo do ano está em formato PDF ou planilha Excel), e o arquivo texto com 
delimitadores (arquivo do tipo CSV) que contém os microdados em si. Previamente, 
eu já avaliei os dicionários de dados para cada ano que iremos carregar, a fim de 
entender a estrutura e como estão organizados. Observa-se que há pequenas 
modificações de um ano para o outro em alguns casos, o que irá demandar alguns 
ajustes que mostrarei adiante. 

 
Para carregar os arquivos localmente, você pode usar seu próprio browser e fazer 
todo o processo em sua máquina, e depois carregar no bucket Amazon S3. Como o 
processo de carga requer uma série de transformações e manipulações de arquivos 
por conta de pequenas mudanças nos arquivos microdados de cada ano, 
executaremos códigos em Python que o automatizam, para isso o Amazon 
Sagemaker será utilizado. Este serviço possui um ambiente de desenvolvimento na 
nuvem que através da ferramenta Jupyter Notebook pode ser acessado diretamente 
de um navegador. Com ele, você tem acesso de qualquer computador às suas 
ferramentas de desenvolvimento de processos de ingestão, treinamento e 
refinamento de dados e análises, além de seus projetos. Em questão de poucos 
minutos, você pode ter um ambiente de desenvolvimento na nuvem e começar a 
programar em linguagens como Python e R, executar comandos da interface cliente 
(ou CLI), e interagir com serviços AWS. 

 
Antes de começar a execução da parte que executa em notebook, iremos executar 
um template através do AWS CloudFormation para provisionar alguns serviços que 
serão a fundação de nossa arquitetura. O AWS CloudFormation fornece um idioma 
comum para você descrever e provisionar todos os recursos de infraestrutura em seu 
ambiente em nuvem. Ele permite que você use um arquivo de texto simples para 
modelar e fornecer, de maneira automatizada e segura, todos os recursos 
necessários para seus aplicativos em todas as regiões e contas. 
 
Nosso arquivo com as definições dos recursos estão escritos num formato YAML, de 
fácil compreensão e manutenção. Nele estamos definindo os buckets do Amazon S3 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
https://aws.amazon.com/pt/sagemaker/
https://aws.amazon.com/pt/sagemaker/
https://aws.amazon.com/pt/cloudformation/


  

  

onde iremos carregar os arquivos de microdados e que irá armazenar as saídas de 
consultas executadas no Amazon Athena, bem como já configurar o grupo de 
trabalho para utilização deste. Para o registro das tabelas, o código também já cria 
um banco de dados no Data Catalog do AWS Glue onde as tabelas serão registradas, 
e deixa pronto o role AWS IAM que será utilizado pelo Glue para acessar os serviços. 
Por fim, o script também já cria a instância de notebook do Amazon Sagemaker 
através do qual iremos executar os códigos de ingestão e catálogo dos dados no AWS 
Glue.  
 
Segue abaixo o link para o template do AWS CloudFormation: 
<link github Cloudformation> 
 
Baixe o arquivo .yaml, e na console do AWS escolha o serviço do AWS 
CloudFormation. Escolha “Create Stack” e ”With new resources” e na tela que surgir 
escolha “Upload a template file”, clique no botão “Choose File” e escolha o arquivo 
que acabou de baixar: 

 

 
Clique em “Next”, e na próxima tela você já irá colocar os parâmetros que serão 
insumo para a criação e configuração de recursos necessárias, para as seguintes 
informações: 
 

• Stack name: Nome do stack AWS Cloudformation que será registrado para ser 
executado 

• BucketNameData: Nome do bucket S3 que irá armazenar os microdados do 
enem, dentre outros 

https://aws.amazon.com/pt/iam/
https://github.com/aws-samples/aws-edu-exam-analytics/blob/main/templates/EduLabCFN.yaml


  

  

• BucketNameAthenaOutput: Nome do bucket S3 que irá armazenar as 
execuções de consultas do Amazon Athena 

• EducationDatabaseName: Nome do banco de dados do Data Catalog do Glue 
onde as tabelas e views serão registradas 

• GlueServiceRoleName: Nome do IAM Role de Serviço que o Glue Crawler irá 
utilizar para consultar o bucket S3 com microdados 

 
Atenção: escolha nomes para os buckets que sejam únicos, ou a criação do stack irá 
falhar e você terá que executar novamente, até que sejam únicos.  
 
Após preencher os campos, clique “Next”, na tela seguinte não é necessário alterar 
nada e pode clicar em “Next” novamente. A próxima tela irá apresentar os 
parâmetros já inseridos e outras informações, pode marcar o checkbox de 
acknowledge e pressionar “Create Stack” para que os recursos sejam criados. 
 
Em seguida o stack será criado, e consequentemente os recursos nele definidos. Se 
estiver tudo OK, você já pode ver ao final na aba de “Output” do stack os nomes da 
instância do Sagemaker, do bucket S3 onde guardaremos os microdados e o role que 
o Crawler Glue utilizará para registrar as tabelas. Utilizaremos esses nomes adiante, 
no notebook. 
 
Agora na console do AWS escolha o serviço Amazon Sagemaker, e a partir do mesmo 
escolha Notebook>Notebook Instances. Ali você verá que seu notebook está pronto 
para uso. Clique em “Open JupyterLab” e espere ele abrir a ferramenta em nova aba. 
 
Agora você irá carregar para o notebook este arquivo de notebook (extensão .ipynb) 
que já está pronto para executar os procedimentos de carga, descompactação, 
ingestão para o bucket Amazon S3 e registro das tabelas no catálogo de dados do 
AWS Glue. Clique na flecha para cima no canto superior esquerdo do Jupyterlab 
(comando Upload files) e carregue o arquivo. Leia as instruções, faça as alterações de 
nomenclaturas de bucket e roles, e execute célula a célula do notebook. A carga dos 
arquivos, bem como a transformação dos arquivos leva algum tempo, mas é um 
processo a ser feito uma única vez e a partir deste os dados estarão disponíveis para 
o que quiser fazer com eles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://github.com/aws-samples/aws-edu-exam-analytics/blob/main/notebooks/NotebookEducAnalytics.ipynb


  

  

 
 
Ao final da execução de todo o notebook você já poderá ver no AWS Glue, na área 
de tabelas da seção “Database” as 8 tabelas relativas aos resultados de cada ano do 
ENEM, prontos para uso: 
 

 
 
 
 

Construção da tabela consolidada no Amazon Athena 
 

 
Com a finalização da ingestão e registro das tabelas no catálogo, as mesmas podem 
então serem consumidas de dentro do Amazon Athena, um serviço serverless para 
execução de queries SQL interativas, que permite o fácil consumo, exploração e 
mesmo transformação de dados a partir do Amazon S3. Clientes que querem 
facilmente consultar seus dados sem ter que rodar e se preocupar com 
gerenciamento de clusters, podem utilizar o Athena como seu serviço para estas 
funções.  
 

1. Caso seja a primeira vez utilizando o Amazon Athena, clique em “Get Started”: 
 

 
 
 



  

  

 
2. Se é a primeira vez, você precisa definir o local de execução da query, clicando 

no link que irá aparecer: 
 

 
 

3. Escolha um bucket do Amazon S3 para guardar os resultados do Amazon Athena 
(caso não exista, crie um nesta mesma região e preencha o referido campo): 

 

 
4. Pela console entre no Amazon Athena, e selecione o database criado: 

 

 
 

Você pode clicar nos três pontos do lado direito da tabela e pedir um preview da 



  

  

tabela, surgirá uma aba para executar uma consulta com as 10 primeiras linhas da 
mesma. Clique em 'Run query' para confirmar que a tabela está OK. 
 
Os campos das tabelas de microdados tem pequenas diferenças ano após ano, por 
isso criamos uma consulta para padronizar os nomes e uma regra para o campo 
"tp_sexo" que estava diferente para um dos anos. 
Criaremos uma view para unificar as tabelas e seus campos na visão consolidada, e 
vamos em seguida criar uma tabela contendo os dados ingeridos dessa visão. 
Utilizaremos para isso o formato parquet, que irá compactar os dados, mantendo e 
mesmo melhorando em alguns casos a performance das consultas. 
 

5. Execute o seguinte comando na console do Amazon Athena: 
 

CREATE OR REPLACE VIEW vw_enem_microdados_summary AS  
select     nu_inscricao, nu_ano, uf_insc as uf_residencia, case 
tp_sexo when 0 then 'M' when 1 then 'F' end as tp_sexo, idade, 
nu_nota_redacao, 
        nu_nt_cn as nu_nota_cn, nu_nt_ch as nu_nota_ch, nu_nt_lc 
as nu_nota_lc, nu_nt_mt as nu_nota_mt 
from enem_microdados_2012 
UNION 
select     nu_inscricao, nu_ano, uf_residencia, tp_sexo, idade, 
nu_nota_redacao, 
        nota_cn as nu_nota_cn, nota_ch as nu_nota_ch, nota_lc as 
nu_nota_lc, nota_mt as nu_nota_mt 
from enem_microdados_2013 
UNION 
select     nu_inscricao, nu_ano, uf_residencia, tp_sexo, idade, 
nu_nota_redacao, 
        nota_cn as nu_nota_cn, nota_ch as nu_nota_ch, nota_lc as 
nu_nota_lc, nota_mt as nu_nota_mt 
from enem_microdados_2014 
UNION 
select     nu_inscricao, nu_ano, sg_uf_residencia as 
uf_residencia, tp_sexo, nu_idade, nu_nota_redacao, 
        nu_nota_cn, nu_nota_ch, nu_nota_lc, nu_nota_mt 
from enem_microdados_2015 
UNION 
select     nu_inscricao, nu_ano, sg_uf_residencia as 
uf_residencia, tp_sexo, nu_idade, nu_nota_redacao, 
        nu_nota_cn, nu_nota_ch, nu_nota_lc, nu_nota_mt 
from enem_microdados_2016 
UNION 
select     nu_inscricao, nu_ano, sg_uf_residencia as 
uf_residencia, tp_sexo, nu_idade, nu_nota_redacao, 
        nu_nota_cn, nu_nota_ch, nu_nota_lc, nu_nota_mt 
from enem_microdados_2017 
UNION 
select     nu_inscricao, nu_ano, sg_uf_residencia as 
uf_residencia, tp_sexo, nu_idade, nu_nota_redacao, 
        nu_nota_cn, nu_nota_ch, nu_nota_lc, nu_nota_mt 
from enem_microdados_2018 



  

  

UNION 
select     nu_inscricao, nu_ano, sg_uf_residencia as 
uf_residencia, tp_sexo, nu_idade, nu_nota_redacao, 
        nu_nota_cn, nu_nota_ch, nu_nota_lc, nu_nota_mt 
from enem_microdados_2019; 

 
 
 
 

6. Agora ainda no Amazon Athena iremos criar a tabela consolidada, a partir da 
view: 

 
CREATE TABLE enem_microdados_summary 
WITH ( 
  format='PARQUET', 
  external_location='s3://enemmicrodados/data/enem_microdados_sum
mary/' 
) AS 
select * from vw_enem_microdados_summary; 

 
Note que ele executa essa carga em cerca de 2 minutos, criando uma tabela de mais 
de 55 milhões de linhas. Se quiser pode navegar no bucket do Amazon S3 para ver a 
tabela criada, bem como a mesma na relação de tabelas do catálogo AWS Glue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga da tabela sumarizada no Quicksight 

 
 

Entre no Amazon Quicksight agora, vamos utilizar essa tabela para nossas análises 
visuais e exploração das notas dos alunos do ENEM ao longo dos anos. 
 
Se é a primeira vez que você se conecta ao Amazon Quicksight 
(https://aws.amazon.com/quicksight/), ele vai pedir para você se registrar, onde 
você deve escolher a edição (Standard ou Enterprise), e escolher a região AWS, além 
de dar um nome para a conta.  
 
 

https://aws.amazon.com/quicksight/


  

  

1. Marque para ter o acesso ao bucket do Amazon S3 que você criou com os 
dados importados a partir do notebook, e para a saída do Amazon Athena com 
Write Permission para o Workgroup Athena: 
 

 
 

A conta agora deve estar sendo criada. Agora vamos carregar os dados que 
carregamos com a sumarização para o SPICE, a área de armazenamento em memória 
do Amazon Quicksight. 

 
Importante: caso você faça a carga destes dados, eles ocupam cerca de 9GB de dados, 
portanto você precisa ir no gerenciamento da conta (opção “Adquirir mais 
capacidade”) e alocar o espaço no SPICE suficiente para armazenar este dado: 

 



  

  

2. No menu inicial vá em "Conjunto de Dados", clique para criar um novo 
conjunto de dados. Existem várias fontes de dados que podem ser utilizadas, 
iremos executar a ingestão através do Amazon Athena para este caso.  
 

3. Escolha "Athena", escolha o grupo de trabalho criado no stack do AWS 
CloudFormation e depois dê um nome para a fonte de dados, selecione o 
banco de dados e a tabela que acabamos de criar: 

 

 

 

 

 
 
Então ao finalizar a escolha, clique em Editar/Visualizar os dados. Na tela de pré-
visualização e edição da fonte de dados, você deve ver os campos e a identificação 



  

  

feita dos tipos.  
 

4. Troque o campo nu_inscricao para tipo String, e confirme que o modo de 
consulta está SPICE. 

 

                                
 

5. Finalize a criação clicando em ‘Salvar’, e após o término na importação (vide 
figura abaixo com o status da carga, você pode acompanhar) podemos 
começar a análise e construção do dashboard. 

 

Desenvolvimento da Análise e Painel no Amazon 
Quicksight 

 
Na tela inicial do Amazon Quicksight, clique em “Análises” e “Nova Análise”. Escolha 
o conjunto de dados que acabou de ser carregado, e clique em “Criar Análise”. 
 
O primeiro passo será criar alguns campos para auxiliar em visões de dados, o que 
permite que você consiga apresentar informações de diferentes formas, realizando 
transformações no SPICE ou em tempo de análise. Algumas formas de fazer isso 
poderia ser criando campos adicionais na view do Amazon Athena, carregar 
novamente no arquivo parquet, e depois atualizar o Amazon Quicksight. Também é 
possível fazê-lo no próprio Amazon Quicksight, menu Editar e opção criar os campos. 
Além disso, podemos criar campos calculados na própria visão, que será o método 
que utilizaremos aqui. 
 
Criaremos 4 campos: a faixa etária irá permitir a definição de um número mais 
compacto e de melhor exploração das idades dos participantes, visto que a 
informação original no campo idade estratifica muito este dado, dificultando a 
visualização. Para contarmos quantos participaram do ENEM, utilizamos uma regra 
para calcular o qt_participante que considera participante aquele que foi avaliado 



  

  

em pelo menos uma das áreas de avaliação: CH, CN, MT, LC. Já a taxa de abstenção 
foi calculada com a razão entre a quantidade de participantes e a contagem de 
inscritos (campo nu_inscrição). Também criamos um campo com a informação de 
região geográfica do Brasil, através dos devidos agrupamentos dos campos UF 
(uf_residencia). 
 
 

1. Clique em (+) Adicionar Campo Calculado, e crie os seguintes campos com os 
cálculos na tabela abaixo:  

 

 
 
 
 
 

Nome de Campo Cálculo 
faixa etaria ifelse(idade<=18,'18 anos ou menos', 

idade<=20,'19 a 20 anos',idade<=30,'21 a 30 anos', 
idade<=59,'31 a 59 anos','60 anos ou mais') 
 

regiao ifelse(locate('SP RJ MG ES',{uf_residencia},1)<>0,'Sudeste', 
locate('RS PR SC',{uf_residencia},1)<>0,'Sul', 
locate('MT MS GO DF',{uf_residencia},1)<>0,'Centro Oeste', 
locate('AC AM RO RR AP PA TO',{uf_residencia},1)<>0,'Norte', 
locate('MA PI BA PE CE PB RN AL SE',{uf_residencia},1)<>0, 'Nordeste','N/A') 
 

qt_participantes ifelse(isNotNull({nu_nota_ch}) OR isNotNull({nu_nota_cn})  
OR isNotNull({nu_nota_mt}) OR isNotNull({nu_nota_lc}),1,0) 
 

tx_abstencao 1-(sum({qt_participantes})/count({nu_inscricao})) 
 

 
Para a criação dos campos você irá usar o editor de campos calculados, onde existem 
dezenas de funções disponíveis, que permitem que você rapidamente crie novos 
campos com regras, acelerando assim o seu processo de exploração dos dados. O 
editor de campos calculados recebeu uma atualização recente (link) com uma nova 
interface que permite auto-complete, syntax highlighting e uma referência de busca 
rápida de funções, parâmetros e campos do lado direito da tela. 



  

  

 
Agora iremos criar um dashboard de exemplo, trabalhando as informações das notas. 
Teremos duas abas.  
 

2. Clique em (+) no canto superior esquerdo e selecione “Criar Visual”, você pode 
escolher um dos visuais na seção do canto inferior esquerdo “Tipos de visuais”: 
 

 
 

 
Seguem abaixo os screenshots de cada aba, e um quadro resumo de como devem ser 
construídos, especificando o tipo de visual e quais as opções devem ser escolhidas: 
 
 
 
 
 
Aba 1: Visão Geral 
 

 
 
 



  

  

Título Tipo de Visual Opções 
Inscritos e participantes por 
ano x Taxa de Abstenção 

Gráfico de combinação 
de barras clusterizadas 

Eixo X: nu_ano (ordem 
crescente) 
Barras: nu_Inscrição 
(Contagem), 
Qt_participantes(soma) 
Linhas: tx_abstencao 
(Personalizado)  
Obs: selecione para mostrar 
tx_abstencao como 
porcentagem 

Média CH 
Média CN 
Média LC 
Média MT 
Média Redação 
Obs: crie 5 visualizações, 1 
para cada título acima 

Gráfico de barras 
verticais 

Eixo X: nu_ano (ordem 
crescente) 
Valor: nu_nota_ch (Média), 
nu_nota_cn (Média), 
nu_nota_lc (Média), 
nu_nota_mt (Média), 
nu_nota_redacao (Média) 
Obs: coloque cada valor em 1 
visualização criada 

 
Agora você pode alterar algumas características de layout dos visuais clicando na 
roda dentada  ( ) que aparece ao selecionar o visual. Surgirão então diversas opções 
através das quais você pode colocar nome no título, alterar intervalos dos eixos e 
acrescentar os rótulos de dados, bem como ajustar suas fontes. 
Também é importante ajustar a formatação de campos (milhares, decimais) para 
aprimorar a forma de apresentação. 
Dica: para os visuais que se repetem (como as médias acima), crie uma só visão, 
acerte todas as formatações e configurações e duplique-a quantas vezes precisar. 
Para isso clique nos três pontos e selecione “duplicar visual”, e então apenas troque 
o valor. Isso acelera o processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

3. Acrescente a nova aba selecionando o (+) ao lado da primeira aba. 
 
Aba 2: Detalhes UF 
 

 
 
Título Tipo de Visual Opções 
Médias por região e UF Tabela dinâmica Linhas: região, uf_residencia 

Colunas: nu_ano 
Valor: nu_nota_ch (Média), 
nu_nota_cn (Média), 
nu_nota_lc (Média), 
nu_nota_mt (Média), 
nu_nota_redacao (Média) 
 

Participantes por faixa etária Gráfico de barras 
horizontais 

Eixo Y: faixa etária 
Valor: qt_participante(Soma) 

Participantes  por sexo Gráfico de Rosca Grupo/cor: tp_sexo 
Valor: qt_participante(Soma) 

Distribuição de notas CH 
Distribuição de notas CN 
Distribuição de notas LC 
Distribuição de notas MT 
Distribuição de notas 
Redação 
Obs: crie 5 visualizações, 1 
para cada título acima 

Histograma Valor: nu_nota_ch (Média) 
nu_nota_cn (Média) 
nu_nota_lc (Média) 
nu_nota_mt (Média) 
nu_nota_redacao (Média) 
Obs: coloque cada valor em 1 
visualização criada 

 
Dica: duplique os histogramas de forma semelhante ao que fez na aba anterior, e 
coloque 30 compartimentos (nas opções) para deixar o visual mais detalhado em 
cada um. 
 
Aproveite também para ajustar opções de formatação numérica, onde você pode 



  

  

colocar mais ou menos casas decimais, ou reduzir o número apresentado para a casa 
de milhares ou milhões, facilitando a apresentação. 
 

Adicionando elementos de filtro e navegabilidade ao 
Amazon QuickSight 

 
Iremos agora então adicionar elementos de filtro e navegabilidade, que permitirão 
uma melhor exploração da análise.  
 

1. Na Aba 1 (Visão Geral) nas opções do lado direito da tela, escolha Visualizar, 
e clique nos 3 pontos ao lado do campo uf_residencia, e escolha para adicionar 
um filtro a este campo: 

 
 

2. Você será levado à seção de “Filtrar”, clicando nos três botões ao lado do filtro 
criado, selecione Editar, e na opção mais acima que aparecer coloque “Todos 
os Visuais” para seu filtro ser aplicado em toda a aba: 
 

 
 
 

3. Clique botão azul Aplicar e depois em Fechar, e novamente clique nos três 
pontos mas agora selecione “Adicionar a planilha”. 
 

 
 

Note que ele adicionou um controle na tela, que você pode movimentar e 
dispor da maneira que quiser. 
 
4. Queremos manter esse controle no topo da tela, portanto clique nos 
três pontos no controle, e ali selecione “Fixar no Início”. Também clique em 
“Editar” e mude para o filtro de seleção única, clique em “Aplicar” por fim: 



  

  

 
 

Assim você agora tem um controle que permite ver todos os elementos visuais desta 
aba por um filtro por UF, faça um teste e escolha um, e ele irá alterar todos os valores. 
 
Vamos agora para a segunda aba (Aba Detalhes UF), e acrescente um filtro para o 
ano, da mesma forma que o procedimento da primeira aba: selecione o campo 
nu_ano e clique em adicionar filtro, altere para aplicar o filtro a todos visuais. Você 
também precisará aqui definir um valor default, coloque “2019”, e então crie o 
controle e coloque ele como deslizante, fixando então o mesmo ao início da tela. 
Agora você pode filtrar todas as informações por ano. 
 
Agora iremos acrescentar uma formatação condicional à tabela dinâmica, que irá 
permitir uma fácil visualização das médias de notas mais altas e baixas por UF.  
 

5. Clique nos três pontos ao lado da tabela dinâmica, e escolha “Formatação 
Condicional”: 
 

 
 
 

 
 
6. Clique no (+), selecione a coluna e preencha para cada uma das cinco 
métricas de notas de forma semelhante à abaixo: 

 



  

  

 
 
Note que agora as células da tabela indicam de forma gradual as menores e maiores 
notas, permitindo uma fácil identificação por UF. 
 
Por fim, vamos criar um controle que permita você clicar em uma das UFs da tabela 
dinâmica, e toda os visuais da aba serão filtrados por aquela UF que você selecionou.  
 
 

7. Selecione a tabela dinâmica, e do lado esquerdo vá em “Ações”. Clique no (+) 
e agora coloque as seguintes opções:  
 

 
 
 



  

  

8. Clique em Salvar, e agora experimente selecionar uma das UFs. Note que 
todos os visuais são filtrados por aquela seleção. Caso queira voltar sem 
seleção, é só clicar novamente 

 
Agora você pode publicá-la como um dashboard e disponibilizá-lo para que os 
usuários possam explorar os filtros.  
 

9. Clique em “Compartilhar” no canto superior direito da tela, e escolha “Publicar 
Painel”.  
 

Desta forma você está disponibilizando um dashboard para ser consumido por outros 
usuários, com diversos recursos de filtro e exploração. 
 
 

Conclusão e próximos passos  
 

 

Neste Ebook mostramos como desenvolver um processo de carga de dados abertos 
da educação, os deixando disponível em um dashboard que permite acompanhar a 
evolução de inscritos, taxa de abstenção e das notas das diferentes áreas do ENEM, 
bem como explorar médias das notas por região e UF, ano por ano. Na visão Brasil 
ou por UF, é possível ver a estratificação de inscritos por sexo e faixa etária, assim 
como a distribuição das notas. 
 
Vislumbrando próximos passos, as possibilidades são diversas, dentre 
enriquecimento dos dados (agregando geolocalização e informações demográficas 
das localidades, por exemplo), passando por novas visualizações e ações de 
navegação e exploração, além de utilizar microdados de respostas dos questionários 
socioeconômicos para criação de modelos de machine learning.  
 
Em breve lançaremos uma segunda parte desta série de data analytics com dados 
abertos da educação, explorando mais funcionalidades. 
 
 
 

Recursos extras  
 

Microdados - INEP http://inep.gov.br/microdados 
 
Best Practices When Using Athena with AWS Glue 
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/glue-best-practices.html 
 
Amazon QuickSight https://aws.amazon.com/quicksight 

http://inep.gov.br/microdados
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/glue-best-practices.html
https://aws.amazon.com/quicksight
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