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O Teste de Fotos de Profissões (Berufsbilder Test) foi elaborado por Martin Achtnich na 
década de 1970, na Suíça, possuindo versão feminina e versão masculina. Sua base 
teórica admite a existência de variáveis que influenciam e compõem as estruturas de 
inclinação motivacional e, por decorrência, a personalidade de cada indivíduo. Estas 
variáveis se combinariam de diferentes maneiras em cada sujeito, interferindo e 
orientando suas escolhas ocupacionais e profissionais. O autor do instrumento propôs o 
BBT com base em sua vasta experiência clínica e empírica nos processos Orientação 
Profissional, supondo que por uma combinação de oito fatores (chamados radicais de 
inclinação, a saber: W, K, S, G, V, Z, M e O) seria possível investigar as estruturas de 
inclinação motivacional dos indivíduos (de preferências e de rejeições). Segundo o 
autor, esses oito fatores existiriam em proporções variáveis em cada pessoa e seriam 
justamente as intensidades de prevalência de determinados fatores que influenciariam, 
internamente, o comportamento de escolha profissional para busca de satisfação de 
determinadas necessidades psíquicas. A manifestação dessas necessidades ocorreria na 
forma de interesses por atividades e por determinados ambientes dentro do mundo real, 
favorecendo seleção específica de contatos com determinados instrumentos e objetos, 
com objetivos delineados pelas motivações internas. Desta forma, para Achtnich uma 
atividade profissional poderia ser descrita por cinco aspectos fundamentais: as 
atividades que permite exercer; os instrumentos utilizados em seu exercício; os objetos 
sobre os quais se trabalha; os locais onde a atividade é exercida e os objetivos que se 
pretende alcançar. A satisfação das necessidades implícitas na estrutura motivacional 
seria elemento favorecedor da preservação do equilíbrio interno do indivíduo, 
promovendo a saúde física e mental. Neste trabalho serão descritos os princípios básicos 
que fundamentam os princípios gerais da proposta compreensiva de Achtnich a respeito 
das escolhas ocupacionais e profissionais enquanto elementos de preservação da saúde 
mental, debatendo-se sua interface com o modelo da Personalidade Vocacional de 
Holland. 

 


