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Resumo:
O artigo problematiza a incorporação da dimensão cultu-
ral na explicação dos processos políticos a partir de uma 
reconstrução das várias formulações do conceito de re-
pertório na sociologia de Charles Tilly, desde os anos 1970 
até seus últimos trabalhos, em 2008. Mostra como Tilly 
partiu, em 1976, de uma noção de repertório como formas 
de ação reiteradas em diferentes tipos de conflito; aborda-
gem estruturalista e racionalista, concentrada na ligação 
entre interesse e ação, e privilegiando atores singulares. 
Trinta anos depois, o conceito de repertório se apresenta 
relacional e interacionista, privilegia a experiência das pes-
soas em interações conflituosas, e o uso e a interpretação 
dos scripts em performances. Esta reformulação enfatiza 
a agency e afasta-se do estruturalismo anterior de Tilly. 
Argumenta-se que a interpretação de Tilly pode se aplicar 
à história de seu conceito, apropriado em performances de 
outros intérpretes. Além da sua aplicação a novos casos, 
repertório ganhou especificações, contestações, dilatações, 
e usos imprevistos.

Abstract:
Based upon a reconstruction of various formulations of the 
concept of repertoire in the sociological work of Charles Til-
ly from the 1970’s until his last studies in 2008, this article 
problematizes the consideration of a cultural dimension in 
the explanation of political processes. It shows how Tilly 
departed from a notion of repertoire as forms of reiterated 
actions within different types of conflict, which indicates 
a structuralist and rationalist approach in joining interest 
and action and privileging individual actors. Thirty years 
later, “repertoire” becomes a relational and interactionist 
concept, privileging the experience of people in contentious 
interactions, and the use and interpretation of scripts in 
performances. This reconcepualization refocusses attention 
upon agency and deviates from Tilly’s previous structural-
ism. This article argues that Tilly’s reinterpretation of the 
concept can be applied to its history, its appropriation in 
performances of other interpreters. Besides its applica-
tion to new cases, the concept of repertoire received new 
specifications, contestations, amplifications and was put 
to unpredicted uses. 
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