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O trabalho em tela objetiva analisar a expansão do Ensino Superior Público e seus reflexos na estruturação da
emergente Região Metropolitana do Cariri – RMCariri. A análise privilegiou um olhar sobre a dinâmica
socioespacial urbana recente do Cariri Cearense, em particular aquela que se verifica por e a partir do
aglomerado urbano-regional chamado Crajubar, tendo em vista o processo acima mencionado. Esse
aglomerado que por sua vez possui um caráter urbano-regional é constituído pela conformação das cidades de
Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. A fim de compreendermos os reflexos do processo da expansão e
consolidação do complexo educacional regional, realizamos um amplo levantamento bibliográfico e documental.
A primeira etapa de coleta de informações concentrou-se basicamente no portal do Instituto Educacional Anísio
Teixeira (INEP) no Ministério da Educação (MEC). O recorte temporal definido para a análise compreendeu o
interstício de 2004 a 2012. Neste intervalo temporal analisado verificou-se um acréscimo significativo tanto no
número de Instituições de Ensino Superior (IES), quanto de vagas e cursos de nível superior na RMCariri. A
promoção dos serviços de Educação Superior na região ganhou importância mais destacada a partir da última
década, em face do incremento de novas e distintas Instituições de Ensino Superior (IES). Essa expansão é
fruto tanto de investimentos Públicos quanto privados. Destacamos aqueles promovidos pelo Governo Federal,
a saber, a implantação no Crajubar da Universidade Federal do Cariri – com campi tanto em Crato quanto em
Barbalha e Juazeiro do Norte; e implementação de cursos superiores nas unidades locais do Instituto Federal
de Educação Tecnológica do Ceará (IFCE) do Cariri. Ainda no âmbito das IES públicas destacamos a presença
consolidada a duas décadas e meia da Universidade Regional do Cariri (URCA), outra instituição de
importância relevante na região.
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