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Resumo: 
Apesar de sua prolífica obra e importantes contribuições 
para as ciências sociais, em particular para a sociologia 
e a história, e da recente reativação do debate sobre os 
movimentos sociais no Brasil, o diálogo sistemático com 
o autor Charles Tilly ainda é tênue no país. Este artigo 
oferece uma discussão crítica do seu legado no estudo 
das ações coletivas, de forma geral, e dos movimentos 
sociais, de maneira mais específica, a partir de uma tripla 
direção: primeiro, “com Tilly”, resgatando suas contribui-
ções teórico-metodológicas clássicas neste campo; segun-
do, “contra Tilly”, discutindo tanto as principais críticas 
recebidas e controvérsias com outras teorias, escolas e 
autores, como a busca de respostas renovadas por parte 
do autor; e, finalmente, “para além de Tilly”, assinalando 
alguns elementos centrais em sua trajetória coletiva e obra 
mais recente, para além dos quais é preciso avançar. No 
decorrer desse percurso histórico e teórico, o texto se engaja 
em uma discussão mais ampla sobre a reconfiguração das 
ações coletivas e dos movimentos sociais como campo de 
pesquisa na atualidade. 

Abstract:
Despite his prolific work and relevant contributions to the 
Social Sciences, particularly to Sociology and History, and 
the recent revival of the debate about social movements in 
Brazil, a systematic dialogue with the author Charles Tilly 
is still incipient in the country. This article offers a critical 
discussion of Tilly’s legacy in the study of collective actions, 
in general, and of social movements, more specifically, 
divided into three steps: first, “with Tilly”, recuperating 
his classical theoretical and methodological contributions 
in this field; second, “against Tilly”, discussing the most 
important criticism of his work, controversies with other 
theories, schools and authors, as well as Tilly’s attempts 
at seeking new answers to his questions; finally, “beyond 
Tilly”, highlighting central elements of his collective tra-
jectory and seeking to reach beyond his most recent work. 
In the course of its historical and theoretical analysis, this 
article engages in a broader discussion about the ongoing 
reconfiguration of collective actions and social movements 
as a field of study. 
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