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Resumo:
O estudo trata da estratégia política de ACM Neto - atual prefeito de Salvador, Bahia - durante os
dez anos (2002-2012) anteriores à sua chegada à Prefeitura, quando por três vezes exerceu o
mandato de Deputado Federal pelo PFL, posteriormente, DEM. Vincula-se teoricamente ao estudo
da relação entre elites e instituições políticas em democracias contemporâneas. Seu objetivo central
foi responder à seguinte questão: em que a estratégia política de ACM Neto se vincula e/ou se afasta
da tradição do carlismo? Este vem a ser a facção da elite política da Bahia de onde o personagem
proveio, a qual deixava a posição de elite governante estadual coetaneamente ao início da sua
carreira política. Os focos de análise são o perfil geográfico das votações de ACM Neto, as
características de suas alianças políticas e do campo político nacional em que se inserem e o
repertório simbólico acionado na construção de imagem e na formulação do discurso do ator em
questão. A comparação se dá com análogos elementos, previamente atribuídos, da tradição carlista.
Buscou-se, assim, compreender se a atuação de ACM Neto, virtualmente ligada ao seu êxito
eleitoral e político, importou numa apropriação do espólio eleitoral da facção da elite política baiana
da qual provém, numa continuidade das suas estratégias e alianças e numa mobilização do seu
repertório simbólico ou se, em lugar disso, ele protagonizou uma atuação política distinta. A
conclusão é a de que a estratégia política renova a tradição como forma de preservá-la.
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