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    El circo de la 
mariposa (Joshua Weigel, 2010) 

 
 
 
 
Guia de treball associada al camp epistemològic de la Pedagogia social i als 
camps professionals de l’educació social, la Pedagogia social, el treball social 
i els serveis socials 

 
 
Els continguts d'aquesta pel•lícula permeten de treballar, entre altres, els aspectes 
següents: 

 
NOTES PEDAGÒGIQUES 
 
El circo de la mariposa 
Director: Joshua Weigel 
Actors principals: Nick Vujicic (Will, en papallona), Eduardo Verastegui (el director del 
circ) 
 
Diversitat (el museu / circ dels horrors). Respecte, drets humans, solidaritat 
 
Depressió econòmica crisi 1929 (la gran depressió) 
 
Vincles 
 
Capacitats, Superació Subjecte Canvi i Transformació. Metamorfosi de la 
papallona 
 
Els missatges d'un pare i una mare a son fills: el pare diu "claro hijo, en la vida puedes 
ser lo que tu quieras". La mare diu "Mi niño, tu lo puedes conseguir". Però, hi ha una 
diferència bàsica. El primer ho diu a un fill "normal" que vol assemblar-se al forçut del 
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circ, a qui en Will acompanyava. La segona ho diu al final de la pel·lícula, quan en Will 
ja s'ha "transformat", el nen porta crosses i s'abraça a en Will, que s'ha convertit en 
exemple i referència per a ell. 
 
Impressionant l'escena final del nen amb crosses abraçant-se amb en Will i com la mare 
li dóna les gràcies. 
 
 
La diferència i la dificultat com a fets positius. Potencialitats dels subjectes i de les 
diferències. cal treure profit de les pròpies limitacions i febleses. 
 
El director de circ, vincle i factor de canvi. Relació amb vincle resiliència 
 
L'educació implica sacrifici, esforç, paciència, repetició... no sempre pot ser 
divertida, alegre, senzilla, (escena del riu) 
 
Reflexió: l'actor és així en la vida real. Ha de ser una història de superació 
extraordinària. La marca (monyons) dels braços semblen ales en l'escena del riu. 
 
La força i la importància del GRUP. En un doble sentit. Els integrants del circ coma 
grup d'iguals en el què l'ajuda, la motivació, l'alegria compartida... prenen força i els 
integrants del circ com a equip de treball que comparteixen una finalitat (fer volar a en 
Will) i van tots a una per aconseguir-ho, encara que això pugui ser dolorós (el riu). 
 
VALORS. Tot i la precarietat i la pobresa del moment històric i del mateix circ 
ambulant, són un grup solidari i generós. 
 
l'EXEMPLE. Pedagogia de l'exemple i de la superació (el senyor mariposa) i 
Pedagogia de la provocació i de l'exigència (el director del circ). Mescla potent i 
explosiva, però amb un alt potencial educatiu. 
 
Cal CREURE i confiar en el subjecte. Ell o ella poden.... 
 
VISIÓ OPTIMISTA I POSITIVA de les persones i de les seves capacitats. Per 
aconseguir qualsevol cosa, per provocar qualsevol canvi, cal fer una mirada optimista i 
positiva de la realitat i de les persones. Cal tenir sentit de la realitat, però sense caure en 
visions negatives. Per canviar una cosa, cal conèixer-la, acceptar-la, fer-la visible... i 
llavors modificar-la. Amagar la realitat no serveis de res, sols dificulta el canvi. També 
pel que fa a les visions negatives o catastrofistes. PODEM CANVIAR LES COSES, 
però cal creure-s'ho! 
 
L'escena del riu dóna molt de si, ja que exemplifica moltes coses. La necessitat de 
superació, l'esforç, l'exigència....  A més, el grup tot i fer com si ignores a en Will està 
amatent a la situació. No ho fan per ell, però hi són presents de forma indirecta. 
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Excel·lent el títol del curtmetratge. El simbolisme de les papallones pot ser doble o 
triple. METAMORFOSI i VOL (de cuc que s’arrastra pel terra a papallona que 
aconsegueix aixecar el vol). Una tercera visió, els monyons dels braços semblen ales 
(especialment en l'escena del riu). 
 
Possibles REPTES educatius: 

• Creure en l'altre 
• Capacitats (positives) dels subjectes 
• Totes i tots tenim capacitats, fortaleses, podem millorar i canviar 
• Acompanyament, però sense substituir ni sobre protegir als subjectes, veritables 

protagonistes (amb llibertat, autonomia i responsabilitat) de la seva vida i de 
seves accions 

• La importància del grup en un doble sentit: grup d'igual i treball en equip i en 
xarxa 

• Treballar a partir del èxits, no dels fracassos. Aportacions de la resiliència 
 
Visió positiva: canvi i superació dificultats i adversitats 
 
PLAYING FOR CHANGE 
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