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Resumo: Pode-se dizer que as avaliações de aprendizagem escolar (AAE) permeiam a vida de todos os
estudantes, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Assim, as avaliações escolares tornam-se um
artigo conhecido por muitos, como professores, familiares e escolas. Contudo, os principais interessados nas
avaliações escolares, os estudantes, por vezes podem apresentar concepções acerca do que seria a AAE
destoantes do que preza a literatura e estudiosos da área de avaliação. Nesse sentido, este trabalho traz
considerações a respeito das concepções dos estudantes das Ciências Exatas e da Natureza dos anos finais da
educação básica sobre no que tange à AAE. Esse trabalho ainda reflete e analisa sobre alguns dos possíveis
impactos psicossociais decorrentes das avaliações. Dessa forma, a partir da aplicação de um questionário com
uso da escala Likert, e por meio dos princípios da análise textual discursiva (ATD) como guia da metodologia,
foi possível coletar, compilar e avaliar alguns dos entendimentos mais relevantes no que se refere aos modelos
de avaliação consideradas como ideais pelos estudantes no campo das Ciências da Natureza. Este trabalho traz
também algumas discussões sobre os conceitos associados ao sucesso e ao fracasso escolar, bem como a
influência dessa possível “excelência” na construção do valor de si dos estudantes.
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