
Ana Maria (Lia) Morales Crespo  

 
Descrição: foto de perfil da Ana Maria.  

A jornalista Ana Maria (Lia) Morales Crespo, formada pela Faculdade Cásper 
Líbero, nasceu em 19 de junho de 1954, em Osasco, cidade da Grande São Paulo. 
Convive com sequelas de paralisia infantil desde que tinha um ano de idade e sempre 
estudou em escolas comuns. Escreveu e publicou os livros infantis “Júlia e seus 
amigos” (Nova Alexandria, 2005) e “Uma nova amiga” (SEDPcD, 2017), que tratam de 
Educação Inclusiva, deficiência, preconceito e a importância da amizade para a 
construção de uma sociedade para todos. 

Defendeu a tese de doutorado “Da invisibilidade à construção da própria cidadania. Os 
obstáculos, as estratégias e as conquistas do movimento social das pessoas com 
deficiência no Brasil, através das histórias de vida de seus líderes”, em História Social, 
na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (USP, 2009). Tem mestrado em 
Ciências da Comunicação, com a dissertação “Informação e deformação, a imagem das 
pessoas com deficiência na mídia impressa”, pela Escola de Comunicação e Artes (USP, 
2000) 

Ativista do movimento social das pessoas com deficiência, desde 1980. Foi 
cofundadora do Núcleo de Integração de Deficientes (NID) e do Centro de Vida 
Independente Araci Nallin. Como (CVI-AN) representante dessas organizações de 
pessoas com deficiência, teve participação ativa na criação do Conselho Estadual para 
Assuntos das Pessoas com Deficiência-CEAPcD (1984), do primeiro Conselho Municipal 
das Pessoas Deficientes-CMPD, de São Paulo (criado em 1985, o último ano da gestão 
Mario Covas, e funcionou somente durante 1986, o primeiro ano da gestão Jânio 
Quadros), do qual foi presidente. Teve também atuação na criação do atual CMPD, 
criado na gestão Luiza Erundina. Participou da elaboração de preceitos que foram 
incluídos na Constituição Federal (1988), na Constituição Estadual de São Paulo (1989) 
e na Lei Orgânica do Município de São Paulo (1990). 

 

e-mail: lia.crespo@gmail.com e crespo@usp.br 
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Twitter: @liacrespo 

Parler: @LiaCrespo 
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