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Resumo

Ata datas recentes non se prestara interese dabondo ao efecto da 
emoción sobre a memoria prospectiva. Ao empregar métodos tra-
dicionais de indución emocional asumiuse que o estado de ánimo 
xerado se mantería constante ao longo da proba. Isto non é só un 
erro, tamén se afasta da funcionalidade real deste tipo de memoria 
na vida cotiá, onde a emoción aparece de maneira puntual afec-
tando aos factores que participan na súa codificación, retención e 
recuperación. As tarefas do laboratorio deberían poder poñer en 
funcionamento estes aspectos para estudar como a emoción afec-
ta aos elementos que participan na memoria prospectiva por sepa-
rado e non de maneira conxunta. Diferentes estudos investigaron 
como o contido emocional das claves de recuperación e a tarefa 
prospectiva, afectan á memoria prospectiva, e tamén se propuxe-
ron enfoques que tentan comprender como as consecuencias po-
sitivas ou negativas de realizar a tarefa prospectiva poderían afec-
tar á súa lembranza posterior. Este último punto tería aplicación 
en campos onde se poida mellorar a probabilidade de execución 
de condutas programadas, como son as condutas preventivas (por 
exemplo, non superarei o límite de velocidade, non adiantarei in-
debidamente, etc.), potenciando a lembranza das consecuencias 
asociadas á súa non realización. 

Palabras chave

Condicionamento. Conduta preventiva. Emoción. Indución emo-
cional. Memoria prospectiva.

Introdución

A emoción é un proceso complexo e multidimensional, que com-
prende tres sistemas de resposta: o cognitivo/subxectivo, o con-
dutual/expresivo e o fisiolóxico/adaptativo, e inflúe de maneira 
intensa e continua no noso comportamento social, preparando 
o organismo para a acción adaptativa (Reeve, 1994). Tal e como 
apunta Chóliz (2005), en moitas ocasións as diferenzas entre os 
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distintos enfoques teóricos débense ao papel outorgado a cada 
unha destas dimensións, pero do que non hai dúbida é do papel 
fundamental que representa no entendemento do funcionamen-
to cognitivo humano (Davou, 2007). Esta estreita relación entre 
emoción e cognición reflíctese no interese de recentes investiga-
cións que tratan esta relación de mutua influencia no senso con-
trario; é dicir, buscan comprender o papel da cognición no control 
dos procesos emocionais (por exemplo, Li, en prensa; Ray e Zald, 
2012).

Malia o aumento nos últimos anos dos traballos que estudan a 
interacción entre a emoción e os procesos cognitivos (por exem-
plo, Frank e Svetieva, en prensa; Kellermann et al., 2011; Koole, 
2009; Ochsner e Phelps, 2007), a memoria prospectiva (MP) 
(Kliegel e Jäger, 2006) non recibiu tanta atención como o resto 
dos procesos cognitivos na súa relación coa emoción. Este tipo de 
memoria está referida á lembranza de realizar unha acción progra-
mada nun momento determinado do futuro (Kliegel, McDaniel 
e Einstein, 2008). Necesaria para a planificación da conduta, im-
plica a unha serie de procesos cognitivos, como son as funcións 
executivas; a memoria do traballo, episódica e retrospectiva; a 
atención; a autorregulación da conduta e a motivación (Meilán, 
Pérez, Arana e Carro, 2009). No paradigma clásico deste tópico 
de investigación, os suxeitos están inmersos na realización dunha 
actividade (tarefa concorrente), dentro da cal deben realizar unha 
acción programada (tarefa prospectiva) ante un determinado sinal 
(clave de recuperación). 

Os estudos que trataron os efectos da emoción sobre a MP, na 
súa maioría fixérono inducindo estados emocionais con métodos 
tradicionais de maneira previa á realización da proba de memoria, 
que afectaban de maneira xeral e difusa a todas as compoñentes 
antes citadas (tarefa concorrente, prospectiva e claves de recupera-
ción). A dificultada, a partir desta consideración metodolóxica, é 
que o estado emocional inducido non se mantén constante (Klie-
gel e Jäger, 2006), dando lugar a que os resultados varíen da pri-
meira á segunda metade da proba. 

Este xeito tradicional de estudar a emoción en MP non se ade-
cúa á manifesta relación que manteñen no contexto social. Poña-
mos como exemplo unha situación da vida cotiá: un día ao erguer-
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nos programamos a acción de ir mercar unhas entradas de fútbol 
ás 18 horas (tarefa prospectiva) e durante o día diferentes anuncios 
sobre a retransmisión do partido lémbrannos a tarefa prospectiva 
a realizar (clave de recuperación); pero ata que chegue o intre de 
mercar as entradas estaremos no noso lugar de traballo realizando 
as tarefas habituais (actividade concorrente). Tendo en conta este 
exemplo resulta fácil comprender que as diferentes compoñentes 
que participan nas situacións habituais da vida, poden adquirir de 
maneira independente rexistros emocionais diferentes. Acudir ao 
partido pode ter unha connotación positiva (se nos gusta o fút-
bol…) ou negativa (se imos por compromiso…). A publicidade 
que nos lembra a cita está fortemente impregnada de emociona-
lidade para atraer a atención dos afeccionados, e non sempre está 
en consonancia co noso estado de ánimo. Por último, as tarefas 
habituais que realizamos no noso traballo poden dar lugar a dife-
rentes estados de ánimo determinados por acontecementos pun-
tuais agradables ou desagradables (loanza ou reprimenda do xefe). 
Por último, e seguindo con este exemplo, a complexidade da tarefa 
que realizamos no traballo pode estar influíndo no requirimento 
atencional e por conseguinte na eficacia da nosa memoria (Craik 
e Lockhart, 1972). 

Polo tanto, resulta complicado obter datos fiables respecto ao 
efecto da emoción sobre a memoria prospectiva se non temos en 
conta as connotacións emocionais de todos e cada un dos facto-
res que interveñen. Como xa dixemos, os traballos realizados ata 
a data trataron os efectos da emoción sobre a totalidade da tarefa; 
pola contra, son relativamente poucos e centrados nos últimos 
anos, os que estudaron os efectos que tería sobre a MP o conti-
do emocional das claves de recuperación e a tarefa prospectiva 
prospectiva (Altgassen, Phillips, Henry, Rendell e Kliegel, 2010; 
Clark-Foos, Brewer e Marsh, 2009; Rendell et al., 2011; Rummel, 
Hepp, Klein e Silberleitner, 2012) e ningún, que saibamos, tratou 
o efecto da emoción inducida tras a realización ou non realización 
da tarefa prospectiva (véxase Gordillo, Arana, Meilan e Mestas, 
2010). 
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Emoción e memoria prospectiva: teoría

A relación entre emoción e MP non foi tan estudada como a re-
lación entre emoción e memoria retrospectiva (por exemplo, 
Fernández-Rey e Redondo, 2007; Gordillo, Arana, Mestas et al., 
2010; Redondo e Fernández-Rey, 2010; Simón, Ruiz e Suengas, 
2009), en parte pola dificultade metodolóxica que supón a indu-
ción emocional en tarefas de MP. Tal e como avanzamos na intro-
dución, establecer un estado emocional constante para determi-
nar o seu efecto sobre a MP resulta complicado de conseguir en 
tarefas de laboratorio, por canto tende a diluírse no transcurso da 
proba (por exemplo, Kliegel et al., 2005), e imposible de manter 
na vida real. Pero ademais, carece de validez ecolóxica, xa que non 
reflicte o efecto que a fluencia de emocións cambiantes e adecua-
das á contorna exerce sobre o proceso intencional (formación, re-
tención e execución da intención), que tamén se desenvolve nesa 
contorna, participando na formación de tales emocións e sendo 
influído por elas. 

Na maioría dos traballos sobre emoción e memoria prospec-
tiva os estados emocionais negativos prexudican a MP (Kliegel 
e Jäger, 2006). Neste senso, viuse que as emocións inespecíficas 
negativas (Meacham e Kushner, 1980; Schmidt, 2004) e os es-
tados internos de ansiedade (Harris e Cumming, 2003; Harris e 
Menzies, 1999) ou depresión (Kliegel et al., 2005; Rude, Hertel, 
Jarrold, Covich e Hedlund, 1999) poden causar interferencias 
co recordo prospectivo, aínda que hai resultados inconsistentes 
(Cockburn e Smith, 1994; Livner, Berger, Jones e Bäckman, 2005; 
Nigro e Cicogna, 1999). En xeral, os estados emocionais negati-
vos prexudican a lembranza e a realización de intencións, tanto 
no laboratorio como no contexto da vida diaria. Pero poucos son 
os estudos que achegan datos sobre o efecto que teñen as emo-
cións positivas (alegría, felicidade, benestar, etc.) sobre a memoria 
prospectiva (Kliegel e Jäger, 2006). Estudos como o de Oaksford, 
Morris, Grainger e Williams (1996) ou o de Philips, Bull, Adams 
e Fraser (2002) amosan que o estado de ánimo positivo aumenta 
os procesos de planificación considerados moi importantes para 
a correcta execución da intención (por exemplo, Kliegel, Martin, 
McDaniel e Einstein, 2002). Ademais, para Kuhl e Kazén-Saad 
(1999), o afecto positivo parece afrouxar (reléase) a inhibición 
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do camiño entre as intencións almacenadas e os seus sistemas de 
output motor, polo que posiblemente facilita a execución dunha 
acción intentada. 

A emoción non actúa sempre de maneira xeral e difusa sobre a 
conduta humana tal como podería deducirse a partir dos traballos 
comentados e do modo de indución emocional utilizado. Diver-
sos estudos tamén estudaron o efecto do contido emocional das 
claves de recuperación sobre a MP. Estes estudos reportaron re-
sultados contraditorios; dunha banda, infórmase de que a valencia 
asociada ás claves de recuperación prexudica a MP a través dunha 
disrupción no procesamento atencional (Clark-Foos et al., 2009) 
namentres que por outro lado se informa dunha facilitación grazas 
á maior saliencia que a emoción proporciona ás mencionadas cla-
ves (Altgassen et al., 2010). 

Outra forma de abordar o tema é a través do contido emocio-
nal da conduta intencionada. Este aspecto foi tratado por Mea-
cham e Kushner (1980), ao estudar como afecta o tipo de conduta 
intencionada (por exemplo, ir a unha cita co dentista para un trata-
mento moi doloroso ou ir recoller un amigo para ver unha pelícu-
la) á lembranza de realizala nun futuro. Os autores contrastan dúas 
hipóteses; a primeira considera a posibilidade de que o desagrado 
inherente a unha acción proxectada estivese prexudicando o seu 
recordo. Unha hipótese alternativa é que a lembranza da acción 
desagradable planeada se recordaría mellor, pero non se levaría a 
termo pola resistencia das persoas a realizar accións de contido 
desagradables. Os autores confirmaron este segundo suposto sub-
ministrando un cuestionario aos participantes despois de rematar 
a proba para interrogalos sobre esta hipótese. 

Dous modelos resultan relevantes para comprender o efecto 
da emoción sobre a MP: o modelo de distribución de recursos de 
Ellis e Ashbrook (1988), e a teoría da eficiencia do procesamento 
de Eysenck e Calvo (1992). O primeiro propón que os estados 
emocionais dunha persoa regulan a distribución dos recursos de 
procesamento: os negativos levarían a un aumento dos pensamen-
tos intrusivos e irrelevantes que teñen que competir coas activida-
des cognitivas pertinentes. Como consecuencia disto, a execución 
veríase prexudicada, sendo máis evidentes tales prexuízos sobre 
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as tarefas que requiren un alto grao de proceso controlados (au-
toiniciados). 

Para o segundo modelo, a ansiedade ten efectos motivacionais 
e atencionais. O efecto motivacional é xeralmente positivo, xa que 
leva a aumentar o esforzo nunha tarefa cognitiva, namentres que 
o efecto atencional consiste nunha interrupción da capacidade de 
almacenamento e procesamento da working memory pola dimi-
nución da cantidade de recursos atencionais dispoñibles. Predise 
que as persoas con ansiedade alta farano igual que as de ansieda-
de baixa cando sexan tarefas sinxelas, namentres que o farán peor 
cando se trate de tarefas que demanden moita capacidade, debido 
a que os pensamentos distractores asociados á ansiedade compite 
cos recursos limitados. 

O efecto prexudicial das emocións negativas podería explicar-
se a partir das investigacións centradas no modelo de distribución 
de recursos, pero non queda tan claro respecto ás emocións posi-
tivas (Arana, Gordillo, Meilán, Carro e Mestas, 2012). Un posible 
efecto facilitador das emocións positivas sobre a MP poderíase in-
tuír a partir das investigacións que constataron o seu papel modu-
lador sobre diferentes funciones cognitivas. Atopouse que o afec-
to positivo mellora a fluencia verbal (Philips et al., 2002); reduce 
as interferencias nas tarefas coma o Stroop-task (Kuhl e Kazén, 
1999); ten beneficios sobre a flexibilidade cognitiva (Dreisbach, 
2006; Dreisbach e Goschke, 2004; Dreisbach et al., 2005), e am-
plía o alcance da atención e dos repertorios de acción-pensamento 
(Fredrickson e Branigan, 2005); pola contra, mediante métodos 
de indución emocional de maneira previa á tarefa de MP, non se 
atoparon datos que avalen un posible efecto facilitador das emo-
cións positivas sobre a MP (véxase Kliegel e Jäger, 2006).

Por outro lado, os traballos que estudaron os efectos da emo-
ción sobre a MP derivados do contido emocional das claves de 
recuperación (Clark-Foos et al., 2009) e da conduta intenciona-
da (Rendell et al., 2010) atoparon efectos beneficiosos da emo-
ción positiva, respecto á negativa, sobre a MP. Este efecto pode-
ría explicarse por un incremento nos procesos de planificación 
(Oaksfoard et al., 1996; Phillips et al., 2002), e unha mellora na 
flexibilidade cognitiva, que permitiría interromper a actividade 
concorrente para realizar a conduta intencionada con maior efica-
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cia. Pola contra, ata a data, non hai traballos que estudasen o efec-
to que as consecuencias positivas e negativas de realizar ou non 
realizar a conduta intencionada sobre a MP. 

Emoción e memoria prospectiva: aplicación

A psicoloxía do consumidor ten por obxecto predicir e compren-
der a actitude de compra (Katona, 1967) a través de teorías e mo-
delos da psicoloxía básica que permitan a descrición, explicación e 
predición da conduta humana dentro dos mercados reais (Sando-
val, 1994). O modelo de xerarquía de resposta (Lavidge e Steiner, 
1961) establece que a compra do produto producirase só despois 
de que a mensaxe publicitaria afectase aos niveles cognitivo, afec-
tivo e conativo ou intencional do comportamento humano. Os 
niveis cognitivo e afectivo dentro do condicionamento clásico e 
operante, están a acaparar o interese científico neste campo (Faro, 
2010; Kinm e Labroo, 2011; Sweldens, Van Osselaer e Janiszews-
ki, 2010; Valenzuela, Mellers e Strebel, 2010; Van Doorn e Stapel, 
2011), pero, ¿que acontece co nivel intencional?

Ata o de agora, estudouse relativamente pouco a conduta de 
compra que leva consigo o acto específico de adquirir o produto 
publicitado. Este aspecto pode resultar pouco relevante en tanto 
unha vez que se atraeu a atención e se xerou unha resposta afectiva 
no consumido, suponse que chegado o momento, as persoas mer-
carán o produto en cuestión. Pero desde que se toma a decisión 
ata que se merca o produto habitualmente hai un amplo intervalo 
de tempo e unha secuencia de acontecementos que podería estar 
a determinar a realización ou non do propio acto de compra. Unha 
das principais variables que interveñen neste caso é a memoria 
prospectiva. Desde esta perspectiva é posible discernir estratexias 
de actuación que permitan potenciar a lembranza da conduta a 
realizar ou conduta intencionada. A idea de potenciar o recordo 
retrospectivo mediante a manipulación de variables como a esce-
na publicitaria tratouse con acerto en diferentes estudos (Krishna, 
Lwin e Morrin, 2010; Morrin e Ratneshwar, 2000, 2003), pero ata 
o de agora ningún traballo ou consideración teórica dentro da psi-
coloxía do consumidor estivo centrado na MP. 
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Unha vez que se analizou o valor dos niveis intencionais den-
tro do comportamento de compra para potenciar as vendas dun 
produto, podemos concretalo nun caso especial de publicidade, 
como son as campañas de accidentes de tráfico. Neste campo, o 
feito de lembrar o anuncio que nos amosaba as consecuencias 
mortais dun adiantamento no preciso momento de tomar a deci-
sión de adiantar pode significar a diferenza entre ter ou non ter un 
accidente. Polo tanto, nos seguintes apartados, presentarase unha 
proposta de análise da información publicitaria a partir do nivel 
intencional da conduta humana. As implicacións partirán do con-
texto publicitario máis xeral da mercadotecnia e concretaranse na 
publicidade relativa á prevención dos accidentes de tráfico, cunha 
clara xeneralización ás diferentes contornas de prevención de ris-
cos (por exemplo, laboral, drogadicción, sexualidade, etc.). 

O condicionamento clásico e operante está presente no com-
portamento humano, e pode influír en procesos cognitivos como a 
percepción, a atención, a memoria e a consciencia (Davies, 1987). 
Na publicidade, cando se establecen situacións agradables non di-
rectamente relacionadas coas características intrínsecas do produ-
to, estase a utilizar o condicionamento clásico; pola contra, cando 
se explican as características propias do produto estamos a reco-
rrer a un condicionamento operante. O condicionamento clásico 
non tende necesariamente a cambiar os hábitos de compra, senón 
a modificar as opinións, os gustos e as actitudes cara a un deter-
minado produto, asociando, por exemplo, estímulos agradables 
aos produtos nunha secuencia temporal (por exemplo, asociar a 
imaxe dunha muller atractiva a unha marca de refrescos); namen-
tres que o condicionamento operante actuará directamente sobre 
a conduta de compra do individuo. No entanto, estes efectos sobre 
a decisión de compra nos seres humanos veñen mediados por un 
procesamento cognitivo moi elaborado que estaría determinando 
a eficacia do condicionamento. 

De maneira xeral, o que a publicidade pretende é que as per-
soas no futuro realicen a conduta que se lles induciu durante o 
anuncio. Proposto así, podemos interpretar o marco de actuación 
dos axentes que interveñen no proceso de mercadotecnia, como 
unha serie de etapas que van desde a visualización do produto nun 
anuncio ata a súa compra. Estas etapas poden interpretarse dentro 
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do paradigma de MP en tanto unha vez que decidiu mercar un 
determinado produto, tense que lembrar realizar unha conduta 
intencionada (mercar o produto) dentro da actividade concorrente 
(actividades diarias), que foi codificada nas instrucións (anuncio), 
e que pode ser activada mediante claves inmersas na actividade 
concorrente (por exemplo, nome da marca, tenda onde o venden). 

Esta nova interpretación do esquema «oferta-decisión-com-
pra» dentro do ámbito científico da memoria prospectiva, propón 
a posibilidade de que os problemas na eficacia dalgúns anuncios 
poidan provir non tanto do correcto condicionamento da conduta 
de compra, como dos déficit no recordo posterior (memoria pros-
pectiva) de realizar a devandita compra. Se ben os anuncios poden 
xerar de maneira eficaz a decisión de comprar mediante emocións 
asociadas aos produtos, en cambio poden resultar ineficaces á hora 
de potenciar o recordo de compralos no momento adecuado. Este 
suposto dedúcese do traballo de Cifuentes e Sánchez (2005), no 
que se induciron tres tipos de humor en diferentes anuncios. Que-
ríase comprobar se estes tipos de humor poderían xerar actitudes 
positivas cara ao anuncio. Os resultados amosaron que o humor 
influía na intención de compra e no recoñecemento do produto, 
pero non no seu recordo espontáneo. Outros estudos atoparon 
que o humor facilita a lembranza da marca (Weinberger e Cam-
pbel, 1991), aínda que non afecta ao grao de recoñecemento da 
mesma (Berg e Lippman, 2001).

Estes datos poderían estar a indicar que cando as persoas rea-
lizan unha avaliación do valor inherente do produto, a emoción 
que xerou a decisión de mercalo podería estar a exercer un efec-
to facilitador, non só sobre a intención de compra, tamén sobre 
o recordo de realizala no momento adecuado. Os estudos sina-
lados indican que as emocións afectan á intención de compra e 
ao recoñecemento, pero non ao recordo espontáneo (Cifuentes 
e Sánchez, 2005), é dicir, as consideracións actuais empregadas 
en publicidade logran facilitar o recordo retrospectivo da marca, 
pero non o prospectivo (recuperación espontánea). Este aspecto 
resulta importante, xa que pode supoñer unha perda significativa 
de vendas non porque o produto non convenza os consumidores, 
senón porque non consigue a oportunidade de compra que a miú-
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do é fortuíta, non premeditada, ou inmersa nun continuo de acti-
vidades que tenden a provocar o esquecemento. 

Para analizar a posibilidade de potenciar o recordo da condu-
ta de compra a partir da teoría e da investigación dispoñible en 
MP, debemos ter en conta que boa parte dos datos obtidos neste 
campo circunscríbense a tarefas de laboratorio onde os períodos 
de retención (intervalo entre a codificación e a execución da in-
tención) son curtos, namentres na vida diaria estes intervalos son 
moito máis amplos. Cómpre concretar que con intervalos curtos 
é previsible que os estados emocionais afecten no sentido esta-
blecido pola teoría de distribución de recursos (Ellis e Ashbrook, 
1988) en tanto a emoción negativa xeraría pensamentos intrusi-
vos que prexudicarían a MP, mentres que as emocións positivas o 
favorecerían a través dos procesos de planificación; porén, con pe-
ríodos de retención longos coma os supostos para as condutas de 
compra, a emoción podería estar a afectar ao recordo espontáneo 
do produto que se activaría con maior facilidade coa presenza de 
sinais do ambiente (por exemplo, publicidade do produto). Este 
suposto ten unha base teórica dentro da psicoloxía do consumidor 
no referente ao efecto que as emocións asociadas ao produto teñen 
sobre o recordo do devandito produto, e tamén en MP dentro das 
teorías da recuperación espontánea (Einstein e McDaniel, 1996, 
Guynn, McDaniel e Einstein, 2001). Dunha banda, isto indícanos 
que a emoción exerce un efecto significativo no recordo do produ-
to, e doutra, infórmanos de como se produce este mellor recordo, 
e de como se pode interpretar dentro do proceso intencional que 
se establece nas etapas de compra dun produto.

Se xa de por si resultan interesantes estes estudos, en tanto 
que afectan á economía de mercado, hai outro aspecto igualmente 
interesante en termos de custos humanos. Referímonos ás cam-
pañas de prevención de riscos, en concreto á prevención de acci-
dentes de tráfico (véxase Gordillo, Arana e Mestas, 2012). Estas 
campañas teñen como núcleo de actuación os anuncios que en 
determinadas épocas do ano os gobernos poñen en antena coa 
finalidade de concienciar e previr accidentes, en especial, duran-
te os períodos vacacionais e fins de semana. Malia o progresivo 
descenso do número de accidentes de tráfico e de vítimas mortais, 
resulta de esencial interese o desenvolvemento de estratexias que 
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permitan acelerar este descenso en tanto que o custo se mide en 
perdas humanas.

 Neste senso, os estudos experimentais que se fagan para ana-
lizar a efectividade das campañas publicitarias considerándoas 
como un tipo de tarefa de MP, deberían ter en consideración o 
seguinte. Se tal como se expón nas teorías da recuperación espon-
tánea a asociación sinal-conduta é a principal causa de que ao se 
presentar o sinal, a conduta intencionada se execute, e que esta 
especial activación do sinal é a que determina a probabilidade de 
execución da conduta, podemos dicir que para fomentar un incre-
mento do recordo da conduta en tarefas con intervalos de reten-
ción longos, ou noutras palabras e dentro do campo publicitario, 
para conseguir que un anuncio de prevención de accidentes de 
tráfico sexa máis eficaz á hora de ser recordado no momento preci-
so da condución, requírese asociar, durante a emisión do anuncio, 
as consecuencias da conduta cunha clave de recuperación clara, 
como pode ser, por exemplo, o sinal de adiantamento. Esta clave, 
unha vez asociada ás consecuencias de maneira efectiva na narra-
tiva do anuncio, será moi efectiva á hora de evocar o anuncio e as 
consecuencias da conduta que se pretende evitar. Pola contra, a 
actual estrutura das campañas de prevención obvia este aspecto e 
desenvolve un guión que non establece unha relación clara entre 
os estímulos presentados, impedindo que se xere unha clave de re-
cuperación capaz de evocar as consecuencias da conduta de risco 
no momento de realizala. Por exemplo, se o sinal de adiantamento 
foi correctamente asociado ás consecuencias da conduta de risco 
durante a emisión do anuncio, será moito máis probable que o re-
cordo de non realizar esa conduta se active e achegue argumentos 
á hora de tomar a decisión de realizala ou non, que fagan primar a 
precaución na decisión tomada.

Conclusións

A memoria prospectiva non é un tipo de memoria delimitada por 
conceptos claros e estruturas específicas, moi ao contrario, partici-
pan diferentes procesos cognitivos e estruturas neuronais. A emo-
ción é parte deste complexo sistema de xeración e cumprimento 
de intencións, e ben a estudemos como procesos motivacionais 
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ou de xeito máis básico a través das súas compoñentes principais, 
debemos partir dunha metodoloxía que nos permita elaborar 
hipóteses e que amplíe, en definitiva, a nosa curiosidade sobre o 
tema, que ata agora non se xerou, posiblemente por dificultades 
metodolóxicas. Este foi o obxectivo do presente traballo, estable-
cer un marco teórico e aplicado que sitúe este tipo de memoria 
dentro do foco de atención de futuras investigacións, entre outras 
cousas, pola súa ampla implicación no contexto social. 

Os resultados dos experimentos que aborden a proposta de 
aplicación práctica que desenvolvemos neste artigo poden diluci-
dar a forma de modular a conduta intencional (compra do produ-
to) para que non só se desencadee cando o produto está fronte ao 
suxeito; tamén para que poida ser lembrada con máis frecuencia, 
e por tanto, aumente a probabilidade de que a devandita condu-
ta sexa executada. A verdadeira importancia desta aplicación non 
está no aumento das vendas dun produto, senón na posibilidade 
de incrementar a eficacia das campañas de prevención (tráfico, 
laboral, alcol, drogas), de xeito que ao mellorar o recordo futuro 
(memoria prospectiva) da conduta preventiva inducida polo con-
dicionamento (anuncio), teñamos máis probabilidades de execu-
tala no futuro (tarefa prospectiva). Este novo enfoque pode servir 
para aclarar se é posible condicionar unha conduta intencionada, e 
de selo, o tipo de estímulos que serían máis adecuados, o intervalo 
de exposición que sería idóneo; así como as propiedades óptimas 
do contexto, ou a calidade principal do estímulo clave (o que des-
encadea a conduta intencionada). Unha vez coñecidos estes datos 
poderemos estruturar a información dos anuncios como tarefas 
de memoria prospectiva, mellorando os puntos que sustentan a 
ineficacia na consolidación da mensaxe. 

Por último, dicir que este artigo supón tan só un posiciona-
mento teórico que pretende achegar instrumentos cos que ini-
ciar proxectos de investigación enfocados á análise detallada das 
condicións que permitirían optimizar a eficacia das mensaxes pu-
blicitarias. Isto pasa por saber se é posible modular a conduta in-
tencionada (Gordillo, Arana, Meilán et al., 2010), e de selo, baixo 
que procedementos pode facerse. Sen dúbida, isto supón seguir 
a investigar e a contestar as preguntas que nos últimos años xur-
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diron sobre un proceso cognitivo tan complexo como a memoria 
prospectiva.
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