
Cadê aquele ator que estava ali?  

5 personagens da TV e do cinema que tiveram seus atores ou atrizes trocados 

 

De vez em quando, normalmente em produções que são muito longas, tanto para 

a TV quanto para o cinema, é normal que o pessoal envolvido não termine eternamente 

na equipe de determinado programa. Na indústria cinematográfica as personagens são 

reformuladas o tempo todo, mas isso não significa que essa é uma tarefa fácil. Encontrar 

um substituto digno para uma personagem já estabelecida pode ser um desafio e tanto! 

Muitas vezes a imagem do ator já está intimamente associada com determinada 

personagem. Por outro lado, pode dar certo... 

Seja porque o show runner precisa substituir um ator ou atriz que se recusa a 

continuar em determinada produção ou até mesmo pelo falecimento da estrela de um 

show. O fato é que, independentemente dos motivos, o show precisa continuar, alguma 

coisa precisa acontecer, e a vida precisa seguir... 

Dito isso, aqui estão 5 personagens que sofreram uma drástica “mudança de 

estilo”. 

 

Albus Dumbledore – Harry Potter 

 

Richard Harris interpretou o diretor de Hogwarts, Albus Dumbledore, nos dois primeiros 

filmes da franquia Harry Potter, até vir a falecer em 2002. Michael Gambon assumiu o 

papel pelo restante da série. 

 

Claire – Eu, a patroa e as crianças 



 

Jazz Raycole interpretou a personagem durante a primeira temporada da série “eu, a 

patroa e as crianças”. No entanto, a mãe da atriz, que não gostou muito do enredo que 

daria início à segunda temporada do show não permitiu que ela continuasse no elenco. 

Assim, a produção escalou a atriz Jennifer Freeman para o papel. Como as duas atrizes 

eram muito diferentes, a produção se aproveitou da situação e pontuou o ocorrido de uma 

forma engraçada fazendo o pai da personagem afirmar que a filha parecia até “uma nova 

pessoa”. 

 

Jason DiLaurentis – Pretty Little Liars 

 



O primeiro rosto que, automaticamente, vem à mente dos fans da série é o do ator Drew 

Van Acker. Mas, nos dois primeiros episódios, quem interpreta a personagem do sempre 

suspeito irmão de Alison (Sasha Pieterse) é Parker Bagley. 

 

Reggie Mantle – Riverdale 

 

Ross Butler interpretou a personagem durante a primeira temporada da série. No entanto, 

depois de participar do grande sucesso da Netflix “13 Reasons Why”, precisou encerrar 

sua participação em Riverdale. Charles Melton foi quem assumiu o papel (e os fãs 

adoraram!). 

 

Bruce Nolan – O Todo Poderoso 

 

 



Jim Carrey não costuma participar das sequências de seus filmes de sucessos. O ator só 

retornou ao mesmo papel duas vezes em toda a sua carreira. Em “O todo Poderoso” os 

produtores acabaram ficando sem um ator para interpretar o próprio Bruce Nolan, 

personagem principal da franquia. Mas ao invés de tentar reformular a personagem para 

um novo ator, eles decidiram seguir um caminho diferente e a continuação do filme trouxe 

uma das personagens secundárias como protagonista, Evan Baxter, interpretado por Steve 

Carell.  

 

 

 

 

 


