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Introdução: Diante dos desafios na busca da temática da saúde mental indígena, esse trabalho tem
como objetivo compreender qual o lugar do profissional psicólogo no âmbito da saúde mental
indígena. Objetivos: Buscamos apresentar no primeiro momento do trabalho, o que é saúde mental,
e saúde mental indígena. Procurando assim, ter como embasamento teórico, leis que planejam e
regulamentam as diretrizes da saúde indigenista e como é realizada a inserção do profissional
psicólogo diante dessas diretrizes. Sendo que o trabalho tem como principal foco levantar dados de
como é realizado o acolhimento dos indigenistas de Mato Grosso, que necessitam de atendimento na
saúde mental e que chegam à capital Cuiabá. Metodologia: Tendo como método de pesquisa, o
estudo cartográfico procurando fazer um mapeamento de como é realizado o planejamento,
regulamento e execução da saúde metal indígena. Resultados: O que foi percebido é que precisa-se
não somente de projetos de atuação para tal cultura, mas também de estratégias de atuações
práticas, para assim ampliarmos o nosso espaço enquanto profissionais dentro das diversas etnias
existentes. Conclusão: O psicólogo, para adentrar em uma sociedade, cultura e etnia indígenas é
fundamental desconstruir todo e qualquer conceito que tenha em relação cultura indígena. Neste
contexto é primordial que o psicólogo tenha noção teórica e prática, para compreender a
complexidade da cultura indigenista, pois se o mesmo não se apropriar desses elementos tão pouco,
ou nada poderá fazer para as populações indígenas.
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