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O zine PEIBÊ é editado pelo projeto de extensão IFanzine, conduzido no IFFluminense campus Macaé 
(RJ), instituição de ensino da rede pública federal de ensino profissionalizante. O referido projeto pro-
move continuamente oficinas de criação de zines e HQs em instituições de ensino e eventos culturais há 
mais de três anos. O envolvimento da comunidade externa e contínuo intercâmbio com artistas, fanzi-
neiros, pesquisadores e educadores de diversas partes do país, vêm resultando numa publicação ecléti-
ca, que traz em seu conteúdo quadrinhos, cartuns, ilustrações, artigos, entrevistas e relatos de educado-
res que empregam zines e quadrinhos na sala de aula. No início de 2016 a publicação foi contemplada 
com o Troféu Ângelo Agostini na categoria fanzine, representando o reconhecimento do alcance do 
projeto, que amplia horizontes enquanto proposta extensionista de disseminação da cultura dos fan-
zines em uma interação entre escola e sociedade. Os zines editados pelo projeto são disponibilizados 
em versão online e distribuídos em versão impressa entre os estudantes, docentes e colaboradores. O 
lançamento das publicações são realizadas com sessão de autógrafos nos quais os estudantes assumem 
e celebram seu protagonismo. O indivíduo através da confecção de um fanzine torna-se o autor de sua 
obra e amplia sua expressão individual, indo no caminho inverso aos padrões criados pela sociedade 
industrial(Andraus, 2009). Outros zines derivados do PEIBÊ, entre eles, Traços de Memória, Afroindi 
e Café Filosófico atestam o estímulo à autoralidade e protagonismo oportunizado pelo mecanismo cria-
tivo dos fanzines, produzidos em parceria com projetos de ensino, pesquisa e extensão. 
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