
                                               Para viver e trabalhar em Auroville 

Em 19.06.1967, a Mãe declarou que: 

"Do ponto de vista psicológico, as condições necessárias para viver em 
Auroville são: 
Estar convencido da unidade essencial da humanidade e ter a vontade de colaborar para a 
manifestação material da unidade. 
Ter a vontade de colaborar em tudo o que promove realizações futuras. 
As condições materiais serão trabalhadas como os proventos de realização. " 

Posteriormente, a Mãe indicou claramente as linhas gerais que deveriam ser observadas em nossa 
vida material. Estes são para formar a base de nossa existência coletiva, mas não deve ser aplicada de 
forma dogmática e rígida. Portanto, o quadro de vida coletiva de Auroville deve ser vasto e muito 
flexível, é evolutivo em caráter e vai mudar de acordo com o indivíduo e 
crescimento coletivo da consciência e com o surgimento progressivo e 
expressão da verdade inerente de Auroville. 
Os fundamentos desta maneira de viver são a confiança, a sinceridade, responsabilidade e boa 
vontade.

1. Vida coletiva 
Auroville quer ser uma cidade onde as pessoas de todo o mundo possam viver em harmonia, 
esforçando-se para realizar a unidade humana e estar a serviço da Verdade além de todas as 
convicções políticas e religiosas. Assim, todos estão convidados a vir e juntar-se a nós neste esforço 
evolutivo. Embora não seja para questionar as formas de desenvolvimento espiritual ou as práticas 
espirituais privadas de qualquer indivíduo, 
Auroville não deve ser utilizado como um lugar para proselitismo ou recrutar seguidores para qualquer 
organização política, religiosa ou espiritual. 
As relações em Auroville devem basear-se em colaboração sincera e fraterna. 
Conflitos entre os residentes devem ser resolvidos no seio da comunidade, em consonância com o 
espírito de Auroville. Qualquer forma de violência ou abuso não tem lugar em Auroville. 
A relação de amizade com a população local, bem como o respeito pela sua 
cultura e tradições é indispensável. Aprender a falar Tamil facilita esse muito o relacionamento. 
Respeito pela natureza e o meio ambiente é esperado de todos. 
As leis da Índia devem ser respeitadas. Se alguém quebrar essas leis pode estar sujeito a julgamento 
em um tribunal de justiça, o que poderia resultar em um período de prisão ou em expulsão do país. A 
este respeito todos devem estar cientes que o uso de drogas, que foi proibido em Auroville pela Mãe, 
também é proibido pelas leis da Índia. 

2. Trabalho, contribuição, dinheiro.
Cada um deve estar ciente de que estamos aqui para construir uma cidade de 50.000 habitantes, 
um meio de realizar uma "encarnação viva de uma unidade humana real". Participação através de um 
trabalho significativo é um aspecto essencial de viver em Auroville.
Espera-se ocupação de uma  atividade que corresponde às necessidades da comunidade em 
harmonia com as capacidades, prioridades e necessidades de cada indivíduo. 

Contribuição 
Espera-se contribuições para o bem-estar coletivo, seja em trabalho e / ou 
dinheiro. Unidades produtivas são esperados para contribuir com uma parte substancial de sua renda 
ou de produção para o município. Aurovilianos afluentes que não dependem da comunidade para a 
sua subsistência são incentivados a fazer regulares ou esporádicas doações para a comunidade ou a 
qualquer um de seus projetos. 

Dinheiro 
Uma vez que um objetivo importante é que aurovilianos não recebem dinheiro como equivalente 



"Pagamento" pelo seu trabalho, e que não haja circulação de dinheiro dentro do município, a 
comunidade é responsável por prover as necessidades regulares das pessoas, tanto quanto possível. 
Para aumentar a força econômica de Auroville e ajudar a desenvolver uma economia sem dinheiro, 
indivíduos com os meios financeiros para fazê-lo devem contribuir com pelo menos o suficiente para 
todas as suas despesas em Auroville e tão generosamente quanto possível para as despesas gerais da 
comunidade, através do Fundo Central. Eles também são encorajados a manter seus ativos 
financeiros em Auroville. Espera-se que os recém-chegados contribuam com pelo menos o suficiente 
para suas próprias despesas no primeiro ano. 
Apesar de intensos esforços estão sendo feitos, Auroville ainda não está em condições de cumprir a 
totalidade das necessidades - especialmente de habitação - de todos os residentes. Experimentos 
estão acontecendo e todos os aurovilianos novos são esperados para participar na vida econômica, 
experiência que está atualmente sendo desenvolvida em Auroville. 

3. Propriedade e Habitação 

Propriedade 
Cada residente deve lidar com seus recursos no mais alto nível de sua consciência. Em Auroville, tudo 
é, de acordo com a mãe, coletivo e a 
propriedade deve ser usada para o bem-estar de todos. Dinheiro e bens no município estão sob a tutela 
de indivíduos, detentores de projetos e gestores de serviços ou unidades comerciais. Eles devem ser 
utilizados para as atividades e desenvolvimento do município, bem como para a promoção dos ideais 
de Auroville. Ninguém tem qualquer direitos de propriedade sobre as casas e outros edifícios, serviços, 
projetos ou atividades comerciais em Auroville. Venda ou aluguel desses ativos para o lucro pessoal é 
inaceitável. Todas as atividades fazem parte do quadro geral de Auroville e todos as transações 
financeiras sobre eles ocorrem através dos canais oficiais de Auroville. 

Habitação 
Até poucos anos atrás, porque os nossos números eram pequenos e da área de habitação, grande era 
individual e horizontal. Então a tendência mudou para edifícios com andares. Agora há uma chamada 
para outra coisa. Habitações serão construídas em propriedades do coletivo e atribuídos a indivíduos e 
famílias com base na necessidade. Todos os que podem vão ser convidados a contribuir 
generosamente para o fundo de habitação. 
Durante o período de construção, você terá a possibilidade de viver em uma
casa ou uma pousada de acordo com a disponibilidade de alojamento. Idealmente, 
você terá a escolha entre vários tipos de habitação que será apresentado 
a você pelo Serviço de Habitação. Você deve estar ciente de que Auroville está atualmente enfrentando 
a falta crítica de moradias e que a disponibilidade, o tipo e o tamanho do 
alojamento pode depender de sua capacidade de contribuir para isso. 
Para evitar a inclusão do número já considerável de aurovilianos que não têm um lugar próprio, ou que 
vivem em condições precárias, a comunidade decidiu 
que a partir de janeiro de 2001, recém-chegados serão admitidos sob a condição de que eles 
construam sua habitação própria. Enquanto isso geralmente significa que vem com o dinheiro para 
construir ou comprar um lugar, mas inclui também oferecer alojamento permanente decente para 
alguém. Aqueles que não têm a possibilidade de conseguir sua própria casa 
será solicitado a esperar até que algo esteja disponível pela política de habitação de Auroville.

4. Educação 
Auroville pretende ser um lugar de ensino inesgotável para todos e há 
já muitas oportunidades para as diversas categorias de pessoas (incluindo pessoas das aldeias 
vizinhas) que vivem na área para desenvolver o seu potencial e aprender novas habilidades. 
Como um recém-chegado você será também encorajados a seguir vários programas de estudo que 
lhe permitirá aprofundar sua compreensão dos objetivos e ideais de Auroville, 
Índia e da cultura local, para aprender as quatro línguas Mãe que são faladas em Auroville (Inglês, 
Tamil, sânscrito, francês) e descobrir outros aspectos do 
Auroviliano e vida dos índianos. Há muitas possibilidades de aprender novas habilidades de 
participação física, social, cultural e outras atividades coletivas. 



Apesar de Auroville ser responsável por atender as necessidades educacionais de sua juventude, os pais 
devem estar cientes de que a Comunidade não está vinculada, nem capaz atualmente, para apoiar 
financeiramente a educação fora de Auroville. Estudos estão presentemente em curso 
para encontrar soluções para os desafios existentes. Pais com filhos em idade escolar que desejam 
frequentar escolas em Auroville devem contactar o Conselho de Educação de Auroville, a fim de ser 
devidamente informado sobre os vários aspectos e desafios do presente experimento educacional em 
Auroville. 

5. Transporte 
Atualmente as pessoas são responsáveis pelo seu próprio transporte. 
É preciso estudar a forma de mudar o padrão atual, antes de replicar os 
problemas de tráfego da maioria das cidades do mundo, e a situação torna-se 
irreversível. O recente aumento no número de veículos motorizados nas nossas estradas está causando 
poluição e tornando as nossas estradas inseguras, enquanto a Mãe previa a utilização não poluentes nos 
transportes públicos. Então, enquanto você ainda tem que investir em veículos individuais, você deve 
estar ciente de que no futuro uma forma teria que ser encontrada para reduzir o número de veículos 
particulares e poluentes na cidade dentro do  cinturão verde. 

6. Assistência médica 
Embora existam muitas práticas de cura alternativas (homeopatia, medicina ayurvédica, etc) disponíveis 
para você, cuidados de saúde alopáticos é fundamental e temos que confiar em serviços de Pondicherry e 
Madras. Você pode querer consultar o seu médico ou  profissionais para aconselhamento sobre a vacina 
contra febre tifóide antes de deixar o seu país. 

Grupo de entrada 
Centro de Mídia 
Auroville 605101 
Tamil Nadu ÍNDIA 
entryservice@auroville.org.in
www.auroville.org
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