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Resumo: No novo contexto do Ensino Médio, a combinação das disciplinas de química, física e biologia tem
como finalidade contextualizar os assuntos abordados entre essas matérias em um conjunto de obras
autocontidas, conforme o objeto 2 do PNLD (Plano Nacional de Livros Didáticos) 2021. Essa alteração pode
ser analisada em relação aos efeitos para o ensino de Ciências da Natureza. Com isso, neste trabalho faremos
uma especificação do protagonismo da química em meio aos novos currículos emergentes em uma seção de
Livro Didático. A fim de compreender como o discurso desses novos LD podem ser consolidados,
conhecimentos acerca da Teoria dos Códigos de Legitimação (TCL) e Linguística Sistêmica Funcional (LSF)
são sugeridos para o desenvolvimento desta pesquisa. Na dimensão semântica da TCL, consideramos analisar a
Densidade Semântica (DS) e a Gravidade Semântica (GS). Dessa forma, realizamos a análise semântica de uma
seção do livro didático “Matéria, Energia e Vida: uma abordagem interdisciplinar” aprovado pelo PNLD
2021/objeto 2, considerando duas recentes ferramentas teóricas e dimensionais capazes de codificar textos em
níveis de DS e GS, utilizamos o software Nvivo para gerar gráficos. A análise obtida nos revelou a presença de
conhecimentos químicos densos e muita abstração com consideráveis variações da DS. Para GS, o LD se
mostrou utilizar bastante a generalização com poucas mudanças ao longo do texto propriamente dito. Os Perfis
Semânticos possibilitaram a interpretação conjunta dos códigos semânticos identificados e mostraram como os
planos semânticos podem ser percebidos ao longo de uma seção do LD.
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