
Os medos de Duda 
 
Duda é uma adolescente que sonha em fazer Engenharia Civil. Durante uma 
festa na casa de amigos, conheceu Léo, um adolescente mais velho prestes a 
entrar no curso de Direito. Já faz um tempo que Léo pediu Duda em namoro. 
E, em comum acordo, decidiram que já era hora de terem um relacionamento 
mais íntimo. 
Léo disse a Duda que não usaria preservativo em suas relações, já que o 
incomodava. Duda não o questionou e aceitou, por estar apaixonada.  
Após algum tempo, Duda começou a sentir enjoos e descobriu que estava 
grávida. Neste momento ela sentiu uma sensação de insegurança e medo, 
por ter seus sonhos afetados por esta notícia.  
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