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Porfírio nasceu em Tiro em 233/234 d.C., antiga cidade da Fenícia, como se deduz de sua obra Vita 
Plotini (capítulos 4 e 7), tendo sido primeiramente discípulo de Longino em Atenas.Em263 d.C. esteve 
em Roma para seguir o ensinamento de Plotino, período em que seu pensamento atingiu a maturidade. As 
obras mais importantes que chegaram até nós são um Comentário às Categorias de Aristóteles, Sentenças 
sobre osinteligíveis,umtratado Sobre a abstinência e umavida de Plotino. Morreu por volta do ano 305. 
A Isagoge é umaIntrodução às Categorias de Aristóteles. Porfírio nela codifica a doutrina dos cinco 
predicáveis (gênero, espécie, diferença, próprio e acidente) e, assim procedendo, construiu uma estrutura 
lógica hierárquica conhecida sob o nome de "Árvore de Porfírio". A obra colocou para os medievais, 
através da tradução de Severino Boécio, a célebre Querela dos Universais: os gêneros e as espécies têm 
uma existência real ou só mental? Esta querela é "uma figura do debate que, desde a antigüidade tardia, 
opõe e reúne ao mesmo tempo o platonismo e o aristotelismo". Tal querela se converteu em fonte de 
disputas filosóficas célebres entre realistas e nominalistas até o fim do século XIV e estruturou a 
metafísica ocidental em todos os aspectos: ontologia geral, teoria do conhecimento, teoria do signo e da 
significação. A Isagoge se tornou, na versão latina de seu principal tradutor e comentador - Severino 
Boécio -, um ponto de referência absolutamente irrenunciável para os filósofos medievais, tais como: 
Pedro Abelardo, Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham. 
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