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Ementa: o minicurso pretende apresentar muito brevemente o 
software livre Kdiff3 como ferramenta de apoio no trabalho de re-
censão. O software KDiff3 possibilita a comparação entre textos, a-
pontando eventuais diferenças e permite também a alteração dos tex-
tos comparados. O minicurso apresentará: como instalar o software; 
uma breve introdução à sua configuração; como abrir arquivos e rea-
lizara a comparação de textos e como trabalhar as diferenças entre os 
textos. 

 

INSTALAÇÃO 

Instalação do Kdiff3 no windows 

 

Entrar no sítio Internet do Kdiff3 -  
http://kdiff3.sourceforge.net/ e clicar em downloads. 

 

Clicar no arquivo exe apontado na ilustração abaixo, e, após 
baixar o arquivo inteiro, executá-lo. 

l Instalação do Kdiff3 no Linux 
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Abrir o menu aplicações e selecionar ADICIONAR / RE-
MOVER: 

 

Digitar o nome do programa (Kdiff3) no campo de pesquisa, 
selecionar o programa e depois clicar em aplicar. 
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l Configurações 

Instalado o KDiff3, este aparecerá no menu iniciar do win-
dows e no menu aplicações do linux. 
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A interface é bastante amigável e intuitiva. Logo ao se abrir o 
programa, aparece uma janela para seleção dos arquivos a serem 
comparados. 

 

É importante lembrar que os programas que fazem compara-
ção, como o Kdiff, o Winmerge, entre outros, geralmente, só aceitam 
arquivos em formato txt. 
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Selecionados os arquivos, serão abertas duas janelas confron-
tando os textos escolhidos, como demonstra a ilustração abaixo: 

 

Se o texto apresentar problemas na acentuação, como por e-
xemplo: ao invés de aparecer “são”, aparecer “sA~o”; ou apresentar 
fonte muito pequena; ou pano de fundo do texto muito claro; é preci-
so abrir os arquivos novamente, dessa vez, atentando para a configu-
ração. Se nada disso ocorreu, você pode pular para a próxima etapa. 

Para configurar o Kdiff, basta clicar sobre o botão CONFI-
GURAR, na janela de abertura dos arquivos: 

 

Depois de clicar em CONFIGURAR, uma nova janela se abre 
onde é possível determinar as configurações do Kdiff. Vejamos al-
guns elementos importantes. 

Primeiro, quanto à acentuação, é preciso selecionar CONFI-
GURAÇÕES REGIONAIS e alterar para a codificação do texto base 
(caso tenha dúvidas sobre o que é a codificação, recomendo visitar a 
wikipedia, onde se encontra um bom resumo explicativo – 
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http://pt.wikipedia.org/). No caso do exemplo utilizado aqui, o poe-
ma de Machado de Assis foi salvo em UTF-8. 

 

Em relação aos elementos visuais do texto, é possível esco-
lher a fonte, ou melhor, o tipo (ariel, times, freemono etc), o tamanho 
e os efeitos (negrito, itálico etc.). 

 

Quanto às cores, também é possível alterar a cor de pano de 
fundo do texto, pode-se escolher um fundo escuro ou claro, pode-se 
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escolher a cor de realce das diferenças entre os textos, e a cor de ca-
da texto. 

 

 

l Comparando textos 

Ao comparar dois textos, o KDiff possibilita percorrer cada 
diferença, para isso bastando clicar sobre a seta, como demonstra a 
ilustração abaixo: 
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O KDiff também possibilita mesclar os arquivos, e, para isso 
é preciso selecionar MESCLAR no menu e depois selecionar MES-
CLAR ARQUIVOS. 

 

Efetuada a mescla de arquivos, se abrirão diversas possibili-
dades, como, prevalecer as mudanças do texto A ou B, por exemplo, 
entre outras. 
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A partir da mescla, é gerado um terceiro texto abaixo das ver-
sões em comparação, como pode ser visto na ilustração acima. Este 
terceiro texto é o fruto das decisões e escolhas do editor sobre quais 
mudanças de quais textos (A, B e C ou A e B) devem prevalecer. É 
possível salvar este terceiro texto, para isto, basta selecionar em FI-
LE no menu, depois SAVE AS. Atenção para gravar o terceiro texto 
com um nome diferente e não sobrescrever os arquivos em compara-
ção. 

Espero que o curso tenha sido proveitoso! 


