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O presente trabalho tem como objetivo central, analisar a importância dos estabelecimentos de ensino superior
privado para a consolidação e reestruturação sócio espacial urbana, da Região Metropolitana do Cariri –
RMCariri. Essa atividade permitiu a compreensão da dinâmica relativa aos processos de mudanças, bem como
de atividades e fluxos anotados na última década, o que resultou em impactos significativos na produção do
espaço urbano e regional do Crajubar. Para tanto foi realizado um amplo levantamento bibliográfico e
documental. No primeiro estágio da pesquisa, foi iniciado a coleta de dados e informações relativas a promoção
do ensino superior privado no Brasil, visando compreender esse processo no Cariri cearense. A coleta de dados
deu-se basicamente nos sítios institucionais do MEC, IBGE e INEP. O censo de educação superior de 2012
revela que o Brasil possui 2.416 Instituições de Ensino Superior, das quais 103 são Federais, 116 Estaduais, 85
Municipais e 2.112 privadas. Esses dados revelam que as IES privadas, do ponto de vista quantitativo, tende a
liderar esse ranking. Se considerado o interstício de 2002 a 2012, dobrou o número de matrículas no ensino
superior no Brasil, pois saiu de 3,5 para 7 milhões. Do total verificado em 2012, apenas 27% foi registrado na
rede pública, logo, 73% das matrículas foram realizadas na rede privada no mesmo ano. Na realidade do
aglomerado urbano em questão, pode-se admitir que nos últimos anos, no bojo do processo de expansão do
ensino superior no Crajubar, a exemplo do quadro nacional, as IES particulares têm participação expressiva.
Destacamos a forma concentrada como esses equipamentos se distribuem na região, privilegiando a cidade de
Juazeiro do Norte. Destacamos o fato de que Juazeiro do Norte atualmente concentra não só a oferta de vagas
por parte do setor privado na região, mas, também, o maior volume de investimentos públicos na promoção do
polo universitário do Crajubar. Influenciando no processo de urbanização.
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