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Resumo: O artigo busca, através da análise do tratamento legislativo 
francês, entender como a comunidade islâmica convive na França, diante 
dos casos de conflitos decorrentes de discriminações religiosas contra o 
islamismo, observando os Direitos Humanos. Para isso, se fez necessária 
o estudo das abordagens teóricas propostas pelo universalismo e 
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relativismo, visando encontrar possíveis soluções para tais conflitos 
culturais, a fim de harmonizar essas desavenças. São as principais bases 
teóricas a autora Flávia Piovesan, o jurista Fábio Konder Comparato e o 
psicólogo Yves de La Taille. 

Palavras chave: Direitos Humanos, Universalismo e Relativismo, 
Comunidade Islâmica. 

 

Abstract: The article seeks, through the analysis of the French legislative 
treatment, to understand how the Islamic community coexists in France 
in the face of conflicts arising from religious discrimination against Islam, 
observing human rights. For this, it was necessary to study the theoretical 
approaches proposed by universalism and relativism, in order to find 
possible solutions to such cultural conflicts, in order to harmonize these 
disagreements. The main theoretical bases are the author Flavia Piovesan, 
the jurist Fábio Konder Comparato and the psychologist Yves de La Taille. 

Keywords: Human rights, Universalism and Relativism, Islamic 
Community. 

 

Resumen: El artículo trata de comprender, mediante el análisis del 
tratamiento legislativo francés, la forma en que la comunidad islámica 
coexiste en Francia frente a los conflictos derivados de la discriminación 
religiosa contra el Islam, respetando los derechos humanos. Para ello era 
necesario estudiar los enfoques teóricos propuestos por el universalismo 
y el relativismo, a fin de encontrar posibles soluciones a esos conflictos 
culturales, con el objeto de armonizar esos desacuerdos. Las principales 
bases teóricas empleadas son los aportes de los autores Flavia Piovesan, 
el jurista Fábio Konder Comparato y el psicólogo Yves de La Taille. 

Palabras clave: Derechos Humanos, Universalismo y Relativismo, 
Comunidad Islámica. 

 

 

 

 

Introdução 

O tema dos Direitos Humanos é foco de reflexão desde que foram constituídos 
como valores humanitários universais. Por tratar de questões que são inerentes à 
natureza do homem, não se pode negar os inúmeros debates nos âmbitos cultural, 
político, social, econômico e das relações internacionais que esses direitos fazem 
surgir, nem que a sua formação é um dos fatores que influencia nisso.  

Esses direitos, que foram positivados internacionalmente a partir do ano de 
1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU), criada pós a Segunda Guerra 
Mundial, são frutos de uma convenção entre países, em sua maioria ocidentais, a fim 
de promoverem a paz entre nações. No entanto, tendo a universalidade como 
característica, ou seja, a aplicação de forma universal a todos os povos, essa passa a 
ser um problema para os países de cultura não-ocidental que não concordam com 
tais valores impostos.  
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A comunidade islâmica, assim como outras culturas que não compartilham dos 
valores ocidentais, vem, desde o surgimento dos Direitos Humanos, sendo alvo de 
crítica e repressão, como as leis francesas em análise que restringem a liberdade de 
islâmicos em determinadas situações. Justamente pelo fato de não haver uma 
compreensão única sobre o caráter universal desses direitos, é que o presente 
trabalho busca aprofundar nas motivações e se tais questões devem ocorrer ou não.  

Fixado, então, o objeto de análise deste estudo, entende-se que antes de 
aprofundar no problema de pesquisa, que é a análise do tratamento legislativo 
francês dado a essas comunidades islâmicas, se faz necessário apresentar uma 
perspectiva histórica do surgimento dos Direitos Humanos, para compreensão de 
sua abordagem e abrangência. Abordando a problemática dentro do conceito desses 
direitos e o conflito decorrente da característica que o torna universal, trazendo uma 
possível solução para essa: o relativismo axiológico, na perspectiva de Yves de La 
Taille.  

Por fim, partindo dessa teoria, estudar-se-á, por meio da Declaração sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação, do ano de 1981, 
fundada na religião ou nas convicções, quais direitos são assegurados à comunidade 
islâmica e como isso ocorre, restringindo ao direito de liberdade religiosa para, 
diante disso, analisar como é o tratamento legislativo francês, sob a ótica dos 
direitos humanos.  

 

1.  Os Direitos Humanos  

Os Direitos Humanos, dentro de uma sociedade que preza pela igualdade entre 
cidadãos, podem ser considerados direitos fundamentais e para o propósito deste 
artigo serão tratados como sinônimos. Dessa forma, esses direitos vão evoluindo de 
acordo com a mudança na sociedade e seus ideais, buscando sempre preservar 
valores comuns como igualdade entre raça, sexo, religião, etnia, entre outros.  

A compreensão desses direitos se faz indispensável para esse trabalho, uma 
vez que se busca compreender como os Direitos Humanos são aplicados às 
comunidades de culturas diferentes das que lhes criaram.  

Para se entender o que são os Direitos Humanos, é necessário buscar como foi 
o seu surgimento e qual a sua importância e função na sociedade dessa categoria de 
direitos. O seu surgimento pode ser explicado por duas versões: a primeira se 
embasa em ideais culturais e religiosos, dos quais se entende que há uma ética e 
moral comum aos povos e, diante disso, cria-se valores básicos que ficaram 
conhecidos como os Direitos Humanos (COMFOR, 2020); já a segunda versão 
entende esses direitos como fruto de um longo processo de luta, evolução e debate 
filosófico resultando na sua positivação após a Revolução Francesa, através da 
Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão (GONÇALVES; BERGARA, 

2008). 

Tem-se, assim, a França como berço desses direitos, que possuem como pilares 
a preservação do indivíduo levando em conta suas particularidades e, 
principalmente, trazendo ideais de igualdade e liberdade entre todos os homens e 
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mulheres. Essas propostas foram pouco a pouco positivadas e reconhecidas por 
diversos países, em especial pelos ocidentais. (COMFOR, 2020) 

Todavia, foi só em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que houve a unificação da longa trajetória desses direitos, por meio da elaboração 
teórica de um documento pela Assembleia Geral das Nações Unidas. (COMPARATO, 
2013, p. 44) 

Os Direitos Humanos, como o nome já diz, são uma espécie de direitos cuja 
definição gira em torno da ideia de que são garantias inerentes ao homem, ou seja, 
só pelo fato de sua natureza humana é considerado possuidor desses direitos 
(HERKENHOFF, 2984, p. 30-31). Flávia Piovesan (2006, p. 15-35), ao definir Direitos 
Humanos, os caracteriza como universais, pois são dotados de extensão global, 
bastando a condição de pessoa para ser titular de direitos.  

Por outro lado, Fernando Barcellos de Almeida (1996, p. 24) aborda uma 
definição crítica a respeito do assunto, quando diz que entende os Direitos Humanos 
como mecanismo de restrição ao poder político e suas imposições, a fim de 
possibilitar e criar condições aos seres humanos para que se desenvolvam 
intelectual, material e espiritualmente, de forma digna. 

Isso ocorre porque, ao definir uma palavra, adota-se uma visão, direta ou 
indiretamente, aceita por aqueles que a definem. Uma vez que esses direitos são 
frutos de uma visão ocidental, trazem consigo aspectos majoritariamente dessa 
cultura, não sendo possível analisá-los sob uma ótica diferente. Nesse sentido, 
Boaventura de Sousa Santos comenta que: 

[...] enquanto forem concebidos como direitos humanos universais, os direitos humanos 
tenderão a operar como localismo globalizado — uma forma de globalização de-cima-
para-baixo. Serão sempre um instrumento do "choque de civilizações" tal como o 
concebe Samuel Huntington (1993), ou seja, como arma do Ocidente contra o resto do 
mundo ("the West against the rest") (SANTOS, 1997, P. 7). 

Sobre o assunto, Levi-Strauss critica a forma como a sociedade ocidental tenta 
implantar a monocultura declarando ainda que "uma humanidade confundida em 
um gênero de vida único é inconcebível, porque seria uma humanidade coisificada" 
(LEVI-STRAUSS, 1955, p. 27 apud STOLZ, 2006). É por isso que Fábio Konder 
Comparato3 critica a presença de problemas ético-jurídicos a serem eliminados, 
apesar do documento trazer o reconhecimento dos direitos.  

É diante do caos social, político e econômico pós 2ª Guerra Mundial que 
tornou-se inevitável a afirmação e positivação dos Direitos Humanos, tendo a 
globalização um papel fundamental nesse processo. A ideia de um conjunto de 
valores, que estaria acima de qualquer ordenamento nacional, viria com o objetivo 
de acabar e evitar as atrocidades que eram consequência de imposições culturais.  

Esses fatores contribuíram para a difusão da doutrina universalista, a qual 
defende uma perspectiva padrão única de direitos. A concepção trazida pela 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, aborda os direitos como 

 

3 Declaração Universal dos Direitos do Homem. Disponível em: 
<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/declaracao_universal_dos_direitos_do_homem.p
df>. Acesso em: 17 mar. 2020  
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universais, pois “clama pela extensão universal dos Direitos Humanos, sob a crença 
de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos”.  

Logo, o objetivo da teoria universalista é proteger o indivíduo simplesmente 
por ser humano, independentemente, de sua cultura, isso porque os Direitos 
Humanos estariam intrinsicamente ligados à dignidade humana, a qual não pode ser 
desassociada da condição de ser humano. 

Norberto Bobbio (2004, p. 25), quanto à universalidade e o seu caráter 
atemporal, destaca que:  

Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, fortalecido por novos 
argumentos – que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em 
defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não 
todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. 

O autor demonstra que reconhece esses direitos como fundamentais, mas que 
eles são frutos de determinada época, lugar específico e não podem ser aplicados 
sem levar em consideração essas características. Defende, dessa maneira, a 
relativização desses direitos, visto que novas situações surgiriam com o decorrer do 
tempo e o direito deveria evoluir em conjunto com a sociedade.  

José Augusto Lindgren Alvez (1997, p. 31) destaca que “a ‘cultura’, nesse caso, 
não é um verdadeiro obstáculo ao universalismo dos Direitos Humanos, mas serve 
de artifício para encobrir violações claramente vinculadas à própria ausência de 
liberdade ou insuficiência de democracia”. Trazendo isso para a realidade, é inegável 
a inspiração na história e na cultura ocidental, sendo, consequentemente, a aceitação 
pelos países mulçumanos, em geral, bastante problemática, principalmente nas 
questões culturais.  

Surge então, diante desses conflitos, a teoria relativista, que entende o ser 
humano como resultado do meio que habita, sofrendo variação de acordo com a 
época, tempo e sociedade em que vive, devendo, assim, haver respeito às 
características de cada povo. (DE PAULA, 2010)  

Segundo Flávia Piovesan (2003, P. 12), os relativistas relacionam a concepção 
de direitos às características políticas, econômicas, culturais, sociais e morais locais 
vigentes, por isso, cada cultura possuiria seu próprio ponto de vista dos direitos 
fundamentais. O fato de não existir uma moral universal, associada à pluralidade 
cultural, torna comum que cada sociedade do mundo produza seus próprios valores.  

Ainda sobre o relativismo, Piovesan (2008, P. 149) fala sobre o “primado do 
coletivismo”, ou seja, a valorização cultural tenderia a um reconhecimento maior das 
minorias colocando o indivíduo como parte da sociedade, enaltecendo a 
coletividade, enquanto os universalistas radicais tenderiam a generalizar os Direitos 
Humanos.  

Pode-se dividir o relativismo em duas vertentes: antropológico e o axiológico. 
Yves de la Taille (2010, p. 107) diz que  

O relativismo axiológico implica pensar que todos e quaisquer valores morais 
assumidos por diversas culturas ou pessoas (e as regras de conduta decorrentes) 
equivalem-se, sendo impossível estabelecer uma hierarquia entre eles ou considerar 
alguns como imorais. 
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Ou seja, para o relativista axiológico, a prática de determinado ato cultural, por 
mais que esse viole algum princípio dos padrões daquele que observa, será 
considerada válida se tiver alguma justificativa. Já para o relativista antropológico, 
reconhece outras práticas morais e aceita que elas existem, sem que haja de fato 
respeito (DE LA TAILLE, 2010, p. 107).  

Em resumo, o universalismo busca a aplicação dos Direitos Humanos de uma 
forma genérica e, como o nome já diz, universal. Por outro lado, a teoria relativista 
leva em conta as particularidades de cada cultura, acreditando, assim, que os 
Direitos Humanos não devem possuir um caráter universal, mas sim regional, sendo 
que dentro dessa há subdivisões que determinam qual grau de interferência há na 
cultura, podendo ser maior (antropológico) ou menor (axiológico).  

 

2.  Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e 
discriminação fundada na religião ou nas convicções 

A Declaração dos Direitos Humanos, como já dito anteriormente, foi criada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1948. No entanto, diante da 
imensidão de questões a serem tratadas e nas controvérsias apresentadas no 
decorrer da evolução e criação de novos pactos, com o passar do tempo, fez-se 
necessária a criação de novos documentos que postulassem acerca de assuntos 
específicos 

O documento sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 
Discriminação Baseadas em Religião ou Crença surge, então, como um resultado 
desse processo contraditório, no ano de 1981. Possuindo 8 artigos e escrita “aos 
olhos de um espectador dos anos 90”(ALVES, 1997, p. 199), a Carta se preocupa em 
explicitar questões como a liberdade de pensamento, consciência e religião/crença, 
assim como a liberdade de não praticar fé alguma (artigo 1º).  

A declaração proíbe, ainda, a discriminação por motivos religiosos (artigo 2º), 
define a intolerância e discriminação religiosa, devendo o praticante desses atos 
responder por violação aos Direitos Humanos (artigo 3º). Determina, também, que 
é dever dos Estados criar medidas preventivas a fim de eliminar toda a 
discriminação decorrente de motivos religiosos ou de crenças (artigo 4º). 

No artigo 5º, demonstra-se o papel dos pais e tutores na influência religiosa, 
dando o poder a esses de influenciar na escolha da criança, sendo ressalvado no 
parágrafo 5º que essa escolha não pode prejudicar a saúde física ou mental, nem o 
desenvolvimento da mesma. Já no Artigo 6º, estende-se o entendimento do artigo 
1º, que destaca as manifestações do exercício das liberdades de pensamento, 
consciência, religião e crença, como festas, feriados, ritos, dentre outros, também se 
encontram protegidas.  

O artigo 7º explicita a importância desses direitos estarem positivados não só 
na Declaração, mas também serem garantidos nas legislações nacionais. E, por 
último, o artigo 8º estipula que nenhum dispositivo da Carta deve ser entendido 
como contrário à Declaração Universal ou Pactos Internacionais de Direitos 
Humanos.  
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Vale ressaltar que, apesar do texto ter sido aprovado pela Assembleia Geral, 
existem países que não assinaram o documento, sob o pretexto de que não estaria 
levando em consideração os aspectos particulares de suas religiões. E exemplo disso 
são as nações mulçumanas, que serão foco deste estudo. 

Antônio Baptista Gonçalves (2012, p. 38-39) destaca que a religião tem um 
papel importante no cotidiano das pessoas desde os primeiros relatos da sociedade, 
entretanto, observa, ainda, que a história desse direito é marcada por questões de 
conflitos de interesse. Cita-se o exemplo das cruzadas, em que o interesse de 
conquistar novos fiéis disseminou mais intolerância do que princípios religiosos. 

Pode-se dizer que os Direitos Humanos são fruto de acontecimentos históricos 
– como as cruzadas –, ou seja, fatos e situações que violam a dignidade humana. 
Diante disso, verifica-se a inevitabilidade de positivação de determinados direitos 
inerente a condição humana a fim de proteger a liberdade religiosa.  

O documento sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 
Discriminação Baseadas em Religião ou Crença aborda tema que já se encontra 
positivado na Carta Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 18:  

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa 
religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular. 

A motivação para a criação de um novo documento que enfatiza e aborda de 
maneira mais profunda a proteção do direito de liberdade religiosa é a necessidade 
de promover e estimular o respeito entre os povos e a efetiva liberdade sem 
quaisquer distinções de raça, religião, cor e sexo (ONU, 1981).  

 

3.  Legislação francesa e a comunidade islâmica  

A França, assim como muitos países, declara a separação do Estado e da Igreja, 
consagrando essa divisão, prevista na Constituição de 1905, também na educação. 
Além disso, garante a liberdade de religião a todos, bem como a liberdade de exercê-
la, mostrando possuir legislação compatível com as normas internacionais nos 
aspectos gerais. No entanto, esse país, que possui grande parcela da população 
composta por diversas etnias, tem se mostrado uma das nações mais receosas 
quando o assunto é imigrantes professantes da religião islâmica (BITTENCOURT, 
2015).  

Diversos foram os ataques terroristas, na França, que tiveram como 
justificativa o islamismo, sendo esse um dos principais motivos pelo qual a 
sociedade francesa vem cada vez mais adotando uma política anti-islâmica e 
aprovando normas que incidem diretamente sobre essa parcela da população. 

Foi no ano de 2011 que a França se tornou o primeiro do continente europeu 
a criar lei proibindo o uso do véu islâmico (que cobre todo o rosto) em locais 
públicos. Ou seja, se alguma mulher, francesa ou de qualquer outra nacionalidade, 
fosse vista usando tal acessório, com a face completamente coberta, estaria sujeita a 
multa e repressão. (BBC NEWS, 2017)  
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A proibição do uso do véu islâmico foi consequência de inúmeros debates que 
giravam em torno de argumentos “pró-véu” e “anti-véu”. Os defensores da primeira 
posição entendem que o direito de liberdade religiosa, assim como o direito 
individual das mulheres, deve ser preservado e que o uso dessas vestimentas 
deveria ser visto como um enriquecimento da cultura francesa e não um objeto de 
distinção dos demais. (BERMAN, 2017)  

Já na perspectiva “anti-véu”, o que pode ser observado é a preocupação com a 
influência islâmica em seus seguidores, mas como uma forma de “manobra por um 
movimento radical para impor um código de vestimenta” (tradução livre). Quando 
a discussão foi iniciada, o foco era o uso do véu por meninas em escolas e os 
argumentos “anti-véu” utilizados iam além, dizendo que o uso do acessório levaria 
a uma série de outras exigências, como o abandono de matérias sobre a Segunda 
Guerra Mundial, ou então o foco em assuntos sobre o Holocausto. Do ponto de vista 
desse grupo, a proibição do uso seria uma defesa da liberdade e da civilização 
francesa, não uma política anti-imigrante. (BERMAN, 2017)  

O debate, que gerou críticas no mundo inteiro, foi solucionado pelo governo 
francês com base em audiências formais nas quais ambos os lados tinham voz para 
defender suas posições. A opinião “anti-véu” foi a predominante, mais aceita e, com 
base nisso, a Assembleia Nacional aprovou lei que proíbe definitivamente o uso de 
véu islâmico nas escolas, assim como quaisquer símbolos religiosos. Contudo, as 
declarações contra a população islâmica continuaram. O presidente da França, no 
período entre 2007 e 2012, Nicolas Sarkozy, chegou a dar um depoimento falando 
que os véus oprimem as mulheres e não são bem-vindos no país. (BERMAN, 2017). 

O ano de 2016 foi crucial para o futuro da relação da França com a população 
islâmica em seu território. Isso porque o país foi alvo de diversos atentados 
terroristas, que foram assumidos por extremistas islâmicos, o que gerou um 
sentimento de insegurança ainda maior por parte da população francesa que já tinha 
preconcepções em relação a esse povo.  

É nesse contexto que surge mais uma norma restritiva à comunidade islâmica: 
a proibição do uso do burkini em determinadas praias francesas, como Cannes, 
Frejus e Roquebrune (BBC NEWS, 2016). A medida foi analisada, assim como o caso 
do véu, por diversos ângulos, sendo os principais o conflito entre direito individual 
e direito à liberdade religiosa versus prevenção da segurança pública.  

Vale observar que a França, cuja formação se mostrou aberta para imigrantes 
desde o início, passa a ser alvo de ataques de terroristas extremistas e, por medo e 
insegurança, cria medidas restritivas aos seguidores islâmicos em seu território. 
Tais sanções possuem o objetivo de tranquilizar a sociedade francesa, mas à 
comunidade islâmica é colocado um rótulo que gera preconceito e distância esses 
povos da sociedade, levando à questão: essas normas violam os direitos humanos 
da comunidade islâmica? 

 

4.  Os direitos humanos no tratamento legislativo francês diante da 
comunidade islâmica 
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O tratamento legislativo dado à comunidade islâmica é um reflexo da imagem 
que a sociedade cria desses povos. Alvos de muitas situações decorrentes do pré-
conceito, os islâmicos são objetos frequentes de normas que violam seus direitos, 
mas que, por causa desse estereótipo criado, são ignoradas e relevadas pela 
população.  

A Declaração das Nações Unidas (ONU, 1945) deixa claro em seu texto que 
preza pela igualdade entre povos, além de insistir na proteção de direitos 
fundamentais como a liberdade de crença. E a França, que apesar de ter uma cultura 
majoritariamente ocidental e compartilhar desses valores, ainda é um exemplo de 
país que constantemente viola direitos de povos, como os islâmicos, pelo fato de não 
compactuarem dos mesmos princípios.  

Esse conflito, que persiste desde o surgimento dos Direitos Humanos, traz de 
volta a discussão do início do artigo sobre qual visão – universalista ou relativista – 
deve ser adotada. Diante dos casos relatados, o relativismo, principalmente o 
antropológico, que busca o reconhecimento das culturas locais com o mínimo de 
intervenção possível, se mostra o mais propício para essas questões, nas quais as 
culturas se encontram em discussão.  

Isso porque o universalismo, com sua tendência de tornar princípios culturais 
em valores únicos, é o que torna os Direitos Humanos justificativa para a criação de 
normas como as leis francesas, que versam sobre a comunidade islâmica. Leis essas 
que não levam em conta as particularidades da cultura ocidental e contribuem para 
o afastamento social desses povos.  

O contraponto dos universalistas utilizado para enfraquecer a tese relativista 
seria que, como a cultura é o fato que influenciaria o âmbito dos direitos humanos, 
não seria possível ter uma ética universal, impossibilitando assim a criação de uma 
moral universal, sendo esse fator que tornaria impossível de determinar valores 
básicos únicos de Direitos Humanos.  

 

Considerações finais 

O artigo teve como objetivo analisar o tratamento legislativo francês dado às 
comunidades islâmicas sob a ótica dos Direitos Humanos, e principalmente a 
importância desses assuntos em situações que ocorreram atualmente, como o 
reflexo dessas normas aos islâmicos que vivem em território francês.  

Contudo, para isso, se fez necessário explorar o surgimento dos Direitos 
Humanos, que atualmente guiam as sociedades que buscam a igualdade entre povos. 
Faz-se, necessário, ainda, analisar as vertentes e as teorias a eles concernentes para 
entender como é a proteção dos Direitos Humanos diante dos casos franceses que 
restringiram a liberdade de islâmicos por usarem vestimentas características de sua 
religião.  

Como estudado, pode-se perceber que a característica universalista dos 
Direitos Humanos, na verdade, é uma forma de excluir as culturas que não 
compactuam com os valores ocidentais, sendo um modo de repressão a essas etnias. 
Por outro lado, temos a teoria de Yves de La Taille, que acredita em um relativismo 
– podendo ser em duas vertentes: axiológico ou antropológico – que preza pelo 
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reconhecimento de diversas culturas (antropológico) e até mesmo pelo respeito 
dessas (axiológico). Vale dizer que o papel de órgãos como a Organização das Nações 
Unidas (ONU) é aplicar essas teorias que buscam melhorar a relação entre os países 
e culturas que, constantemente, entram em conflito.  

Conclui-se, portanto, que os Direitos Humanos podem criar valores a serem 
observados, sem que haja o desrespeito de algumas culturas, visto que entende que 
o relativismo axiológico é a solução para os problemas culturais decorrentes das 
normas francesas, que versam sobre comunidades islâmicas, e são alvos de 
discussões sobre a violação ou não dos Direitos Humanos.  
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