
A concepção do FRBR baseia-se no modelo de entidade – relacionamento (E-R), 
compreendida como um modelo lógico orientado ao objeto, e a identificação de entidades e 
relacionamentos para projeção de banco de dados.  No modelo E – R, a entidade é 
compreendida como objeto do mundo real que pode ser identificado de forma unívoco em 
relação a todos os outros objetos. Ela pode ser concreta ou abstrata. Os atributos referem-se 
às diversas características que uma entidade possui, ou  propriedades descritivas de cada 
membro de um conjunto de entidades. O Relacionamento é a associação entre uma ou várias 
entidades. 
  
O FRBR baseado neste modelo divide-se em três grupos de entidades estruturadas sob os 
seguintes princípios: 
  
�     Grupo 1 – compreende os produtos de trabalho intelectual ou artístico que se 

descrevem nos registros bibliográficos e que formam a base do modelo: Obra, Expressão, 
Manifestação e Item. 

  
�      Obra: entidade abstrata, referente a uma criação intelectual ou artística distinta. É 

reconhecida como entidade por meio de suas expressões. Esta entidade permite 
fornecer um nome e elaborar relações com a criação intelectual ou artística. Quando 
falamos de “Don Quixote de Miguel de Cervantes” enquanto uma obra, não se está 
referindo a uma edição ou texto específico, mas sim a criação intelectual. 

  
�      Expressão: refere-se à realização intelectual ou artística específica que assume uma 

obra ao ser elaborada, excluindo-se aí aspectos de alteração da forma física. Envolve 
palavras, frases, parágrafos, etc., específicos que resultam da realização ou 
expressão de uma obra e fornece uma distinção no conteúdo intelectual entre uma 
realização e outra da mesma obra. Portanto, diferenças tipográficas não constituem 
uma nova expressão. 

  
�      Manifestação: é a representação física da expressão de uma obra. Compreende um amplo 

conjunto de objetos físicos (itens) que podem ser monografias, periódicos, vídeos, etc., que 
compartilhem as mesmas características no que se refere tanto ao conteúdo intelectual como a 
forma física. A manifestação possibilita descrever as características compartilhadas. 

  
�      Item: em muitos casos refere-se a um único objeto físico ou um único exemplar de 

uma manifestação. Em outras determinadas situações pode compreender mais de um 
objeto como no caso de uma monografia publicada em três volumes. No Item 
também está representado o artigo eletrônico recuperado da Internet. Este objeto se 
pode possuir ou ser visualizado em uma biblioteca digital. O Item, normalmente, 
compartilha as mesmas características físicas e intelectuais que a manifestação. 

  
�     Grupo 2 – agrega as Entidades que são responsáveis pelo conteúdo intelectual, guarda 

ou disseminação das entidades do primeiro grupo. São duas entidades de fácil 
compreensão: pessoa e entidade coletiva. 

  
�      Pessoa: indivíduo responsável pela criação ou realização de uma obra, ou aquele 

que é assunto de uma obra (biográfico, autobiográfico, histórico e etc.). São definidos 
como entidade pessoa: autores, compositores, artistas, editores, tradutores, 
diretores, intérpretes.  

  
�      Entidade Coletiva: organizações ou grupos de indivíduos ou organizações, inclusive 

grupos temporários (encontros, conferências, reuniões, festivais, etc.) e autoridades 
territoriais como uma federação, um estado, uma região, uma municipalidade. 

  
�     Grupo 3 – envolve as Entidades que representam o conjunto de temas caracterizadores 

de uma obra. Inclui as seguintes entidades: 
  

�      Conceito: uma noção abstrata ou idéia. Abrange abstrações que podem ser 
temáticas de uma obra: áreas de conhecimento, disciplinas, escolas de pensamento, 
teorias. Um conceito pode ser amplo ou específico. Ex.: Teoria Quântica. 

  
�      Objeto: uma coisa material. Abrange uma completa categoria de coisas materiais 

que podem ser as temáticas de uma obra: objetos animados ou inanimados que 
ocorrem na natureza, fixos ou móveis; objetos que são produtos da criação humana 
ou objetos que já não existam. Ex.: Apollo 11. 

  
�      Evento: entidade que inclui uma variedade de ações, ocorrências ou 

acontecimentos: histórica, época, período de tempo. Ex.: O século XX. 
  

�      Lugar: entidade referente a uma localização. Abrange uma série de localizações: 
terrestres e extraterrestres, históricas ou contemporâneas, características geográficas 
e jurisdições geopolíticas. Ex.: Ilha de Fernando de Noronha. 
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