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Introdução: Este artigo trata-se de uma pesquisa realizada sobre a Evasão Escolar no
ensino fundamental. No Brasil, há um grande número de crianças e adolescentes que
abandonam a escola. O que se tem observado é que a educação, de modo particular o
ensino fundamental, não está ao alcance de todos os cidadãos, assim como no que se
refere à conclusão de todos os níveis de escolaridade. Vários fatores podem ocasionar
a&#8239;evasão escolar. Condições sociais, econômicas, culturais, questões referentes
aos materiais didáticos e pedagógicos. A baixa qualidade do ensino  pode ser   também
apontada como causa possível para a evasão. Objetivo: O objetivo é identificar os
fatores que levam os alunos a se evadirem, e refletir sobre as principais causas da
evasão escolar no Brasil,  na tentativa de pensar  uma nova forma de intervenção para
resolver  este problema. 
 Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico sobre Evasão Escolar no ensino
fundamental, que se baseou no Estatuto da criança e do adolescente - lei 8.069/90; Lei
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei No. 9.394/96;nos autores Abramowicz;
Collares, Cordié; Patto; Villas Boas. Foram realizados os seguintes levantamentos: A
produção do Fracasso Escolar; A escola como (re) produtora da desigualdade social;
Fracasso escolar acontece no interior da escola; Fracasso escolar como revelação do
sujeito; O que acontece com os alunos/as do ensino fundamental. Resultados: A
complexidade do fracasso escolar decorre das
dimensões políticas, históricas, socioeconômicas, ideológicas e institucionais, bem
como das dimensões pedagógicas articuladas às concepções que fundamentam os
processos e as
dinâmicas em que se efetivam as práticas do cotidiano escolar.Percebe-se também que
o fracasso escolar tem sido relacionado aos altos índices de evasão e reprovação nas
escolas do ensino
fundamental por todo país.Em relação as práticas pedagógicas e aos projetos políticos
pedagógicos da secretaria de educação e das escolas,o fracasso escolar tem sido
justificado
pelas práticas avaliativas existentes nas escolas reforçadoras das diferenças entre as
classes sociais, privilegiando aquelas que têm sua cultura identificada com os
currículos escolares. Por fim,  o abandono escolar impede a formação profissional,
criando problemas sociais.
 Conclusão: Pelo exposto, a falta de emprego, a baixa renda familiar, a falta de
motivação dos pais e dos próprios estudantes, a gravidez precoce foram citados como
sendo uns dos motivos que levam o aluno a abandonar os estudos. A família influencia
 no desenvolvimento e no sucesso escolar infantil.
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